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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 13 feb. 1954
Ik ben voornemens de aan het slot van Uw 546 bedoelde protestnota 15 dezer op Luar Negeri te
doen overhandigen.
Het inmiddels van Luar Negeri ontvangen antwoord op mijn nota's van 30 Januari inzake
arrestatie van Jungschläger en bezoek aan de arrestanten maakte een kleine wijziging en aanvulling
van de door U goedgekeurde tekst noodzakelijk. Copie van de nota zoals zij werd aangeboden, gaat
U luchtgewijs toe.
Gelijktijdig met indiening van de nota (10 uur Javatijd) zal door het Hoge Commissariaat aan
de pers de volgende mededeling worden verstrekt:
'De Hoge Commissaris der Nederlanden heeft heden bij de Indonesische Regering namens
de Nederlandse Regering protest aangetekend tegen de gang van zaken met betrekking tot de
aanhouding in de afgelopen maanden van een 30-tal Nederlanders, met name tegen het uitblijven van
een bevredigend antwoord op de verzoeken om inlichtingen over deze arrestaties, welke het Hoge
Commissariaat tot het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gericht.
In de heden terzake op dit ministerie overhandigde nota werd erop gewezen, dat het Hoge
Commissariaat zich sinds 29 December v.j. tot zeven maal toe schriftelijk met een dergelijk verzoek
tot het ministerie heeft gewend en dat daarop als enig antwoord werd ontvangen een verwijzing naar
de tevoren uitgegeven regeringsbekendmaking, waarin over deze aanhoudingen enkele algemene,
summiere mededelingen werden gedaan.
In deze nota wordt er voorts tegen geprotesteerd dat het Hoge Commissariaat tot nu toe niet
in staat is gesteld, volgens de algemeen aanvaarde internationale gebruiken, aan deze gearresteerde
Nederlanders consulaire bijstand te verlenen en dat de arrestanten nog niet in de gelegenheid zijn
gesteld hun wensen kenbaar te maken inzake te verstrekken rechtskundige bijstand. Op het
schriftelijk verzoek van het Hoge Commissariaat de Nederlandse arrestanten te mogen bezoeken,
werd tot dusverre slechts vernomen dat deze aangelegenheid onder de aandacht van de betrokken
Indonesische instanties was gebracht.'
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