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Ministerie van Buitenlandse Zaken aan hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt), 5 mei 1954

Referte Uw 2. De ons na indiening van Uw nota d.d. 8 April bekend geworden justitiële praktijken
zijn dusdanig ernstig, dat wij daarin uit hoofde van onze verantwoordelijkheid zowel jegens de
slachtoffers als jegens het Parlement niet kunnen berusten en ons gedwongen zullen zien daaraan
publiciteit te verlenen, tenzij de Republikeinse Regering alsnog op korte termijn het verlenen van de
normale, volkenrechtelijke erkende consulaire bijstand aan alle arrestanten toestaat, aangezien in het
verlenen van deze bijstand de enige waarborg gelegen is, dat de arrestanten althans in de toekomst
van dergelijke vexaties gevrijwaard zullen zijn.

Het is dus wel degelijk onze bedoeling van U andermaal een officiële démarche (als bedoeld
in slot van ons 688) terzake bij Luar Negeri verricht en wij verzoeken U mitsdien daartoe ten
spoedigste over te gaan. U kunt in een mondelinge toelichting laten blijken op de hoogte te zijn van
de vexatoire handelingen, als door U aan ons gerapporteerd, zonder nochtans namen en plaatsen te
noemen, hetgeen zo nodig tegenover de Indonesische autoriteiten kunt verklaren door Uw vrees uit
te spreken, dat de mishandelde gedetineerden van deze vermelding de dupe zouden worden.

U gelieve hierbij duidelijk te maken, dat publicatie onzerzijds van bovenbedoelde praktijken
niet achterwege zal kunnen blijven, als niet spoedig tot toelating consulaire bijstand wordt
overgegaan.

Aanleiding tot het bovenstaande vinden wij in:
1. het feit, dat zodra de arrestant, die slecht behandeld is op vrije voeten zou komen, de
mishandelingen toch bekend worden,
2. nu deze mishandelingen ons - hoe vertrouwelijk ook - bekend zijn, acht de Nederlandse
Regering het onverantwoord hierin te berusten,
3. indien later bekend zou worden, dat het HC was ingelicht, zou zulk berusten onverdedigbaar
zijn.

Kenmerk: Celer 7.
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