
3874

Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 11 okt. 1954

Zaterdag 9 dezer werd Van Ittersum uitgenodigd op Luar Negeri te komen, waar hem door
Pamuntjak antwoordnota Indonesische regering op dezerzijdse nota van 14 juli jl. werd
overhandigd. Eerstbedoelde nota wordt U open in vertaling onder nr. 105295 geseind.

Hoewel in dit stuk de juistheid der dezerzijds tegen de gang van zaken in het
vooronderzoek geopperde bezwaren wordt ontkend, is daarbij toch een geval van mishandeling
toegegeven, welke echter het gevolg zou zijn geweest van 'provocatief' optreden van de
verdachte. Voorts zouden op een zeker ogenblik verdachten tijdens een verhoor zijn slaags
geraakt, waarvoor de politie iedere aansprakelijkheid ontkent. Volgens Pamuntjak zou Tomasoa
hierbij betrokken zijn geweest.

Van Ittersum zeide Pamuntjak dat de Indonesische nota zorgvuldig zou worden
bestudeerd. Nu reeds kon echter gezegd worden, dat de verdediging in de zaak Schmidt over zeer
sterke aanwijzingen beschikt, dat niet alleen in de aanvang van dit jaar maar nog zeer recentelijk
ernstige bedreigingen en mishandelingen van getuigen en beklaagden hebben plaats gehad, met
het doel hun af te schrikken van het terugnemen van eerder onder dwang afgelegde verklaringen.

Pamuntjak bleek van de juiste stand van zaken niet op de hoogte, hij meende bijvoorbeeld
dat de verdediging vrijelijk toegang tot de beklaagden had. Hem werd gezegd, dat op het ogenblik
de politie de beklaagden en getuigen incommunicado houdt, zowel voor de verdediging als voor
de consulaire ambtenaar en dat de verdediging zelfs Schmidt niet meer ongehinderd te spreken
kan krijgen.

Dezerzijds werd aangedrongen op een onpartijdig onderzoek, waarbij de bedreigde
personen zouden worden gehoord in een omgeving waar zij niets te vrezen zouden hebben,
terwijl zij zo spoedig mogelijk buiten de directe of indirecte invloed van de politie-autoriteiten,
die thans hun zaken in handen hebben, zouden worden gebracht. Pamuntjak zeide dat het
onderzoek inzake het optreden van de politie door de Procureur-Generaal zelf zou zijn verricht.
Hij bleef echter het antwoord schuldig op de vraag of de getuigen en verdachten ook door de
Procureur-Generaal waren gehoord en zo ja onder welke omstandigheden.

Het gesprek gaf als vanzelf aanleiding om de gebrekkige bescherming van de vrijheid en
veiligheid van hier te lande vertoevende buitenlanders aan te roeren. Naast de lichtvaardige
arrestaties van Nederlanders, kwam daarbij onze recente nota inzake de bedreiging van
Nederlanders middels dreigbrieven plus messen ter sprake en ook terzijde een aanslag die op 8
dezer 's middags op een Engelsman is gepleegd bij het verlaten van het Capitol restaurant, waar
deze met een aantal employés van Dunlop had geluncht. De dader, die zonder enige aanleiding of
woordenwisseling het slachtoffer een mes in de buik staat, had bij zijn verhoor als motief voor
deze daad opgegeven, dat hij het niet zo prettig vond, dat 'blandas' zich in openbare restaurants
tegoed deden ten koste van het arme Indonesische volk

Omtrent de dreigbrieven affaire verklaarde Pamuntjak slechts dat de politie zich ernstig
daarmede bezig hield en dat het toch een goed teken was dat Bung Tomo (van het Biro Irian) het
Indonesische volk tot matiging had aangespoord. Hierop werd geantwoord, dat dergelijke
verklaringen weinig betekenden naast de steeds sterker wordende anti-Westerse propaganda en
dat een rigoureuze vervolging en bestraffing van de schuldigen alleen bevrediging zou kunnen
schenken.

De in mijn 473 aan U ter beoordeling voorgelegde nota zal na het thans ontvangen
antwoord van de Indonesische regering niet ongewijzigd kunnen uitgaan. Ik zal echter alsnog
gaarne vernemen of en zo ja in welke vorm U een andere nota onzerzijds wenselijk acht. Naar
mijn mening eist het belang der verdediging dat wij op een garantie blijven aandringen, dat de
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verdachten en getuigen geen onaangename repercussies zullen ondervinden wanneer zij eerdere
verklaringen intrekken. Aangezien deze personen reeds Dinsdag 19 dezer voor de rechter zullen
verschijnen is spoed wel zeer gewenst, en blijf ik publicatie van deze notawisseling nodig achten,
teneinde de betrokken personen daardoor steun te geven bij hun eventueel besluit om ondanks
bedreigen hun verklaringen toch in te trekken.


