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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 8 juli 1954

Referte mijn telegram nr. 212.
Hieronder volgt het concept van de door mij bij Premier Ali in zijn functie van interim-

Minister van Buitenlandse Zaken zo spoedig mogelijk na ontvangen machtiging Uwerzijds in te
dienen protestnota.

'Het Hoge Commissariaat der Nederlanden biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken van
de Republiek Indonesië zijn complimenten aan en heeft de eer het Ministerie met verwijzing naar
deszelfs nota van 12 Juni jl. nr. 33960/2440 R te berichten, dat de bezorgdheid, welke de
Nederlandse Regering blijkens dezerzijds nota van 8 April jl. nr. 29810/GS2193 aanvankelijk
koesterde omtrent de door een aantal Nederlandse arrestanten ondergane behandeling van de zijde
der politie, op grond van de veelvuldige gegevens waarover thans wordt beschikt, zeer tot haar
ontsteltenis plaats heeft moeten maken voor de zekerheid, dat een aantal Nederlandse onderdanen
op ernstige wijze is mishandeld, alsmede aan bedreigingen van ontoelaatbare aard is blootgesteld
geweest, teneinde deze arrestanten  tot het afleggen van bekentenissen of bepaalde verklaringen te
dwingen. Ter adstruering worde verwezen naar de als bijlage dezes aangeboden opsomming van ter
kennis der Nederlandse Regering gekomen feiten.

De Nederlandse Regering ziet zich op grond van het voorgaande genoodzaakt:
1. Met kracht te protesteren, zowel tegen de mishandelingen waaraan Nederlandse arrestanten in

Indonesië zijn blootgesteld als tegen de van politiezijde op hen uitgeoefende dwang, teneinde hen
tot bekentenissen of verklaringen te dwingen;

2. De Indonesische Regering te verzoeken de nodige maatregelen te treffen, waaronder bestraffing
der schuldigen, opdat in de toekomst dergelijke mishandelingen van Nederlandse arrestanten niet
meer zullen plaatshebben;

3. De Indonesische Regering eveneens te verzoeken de zeer spoedige berechting dan wel vrijlating
van alle Nederlanders, die voorlopig zijn aangehouden of zich in preventieve hechtenis bevinden,
te gelasten;

4. Nogmaals aan te dringen op toelating van een juridisch raadsman tot alle arrestanten,
onafhankelijk van het stadium, waarin het vooronderzoek verkeert. De Nederlandse Regering
herhaalt dit verzoek met temeer klem op grond van de inmiddels verkregen aanwijzingen, dat het
in de bedoeling zou liggen een aantal van de aanvankelijk mishandelde verdachten als
kroongetuigen tegen hun medebeklaagden te doen optreden.

Volgen de gebruikelijke slotcomplimenten.'

Kenmerk: Van Bylandt 218.
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