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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te Djakarta
(Van Bylandt), 6 juni 1955

Uw 199.
Reeds geruime tijd bestaat naar U bekend het voornemen door een publicatie een beroep op

de wereldopinie te doen dat naar ons oordeel als gevolg van de houding van de Indonesische
Regering tegenover onze herhaalde protesten, noodzakelijk is geworden.

Uw 37 van 14 April bevat daaromtrent reeds nuttige aanwijzingen.
Na de behandeling van de Begroting in de Eerste Kamer waarbij de U bekende motie werd

aangenomen, werd het reeds noodzakelijk de publicatie niet langer uit te stellen. Het heeft Luns veel
moeite gekost door ondershands overleg de inhoud van die motie beperkt te krijgen tot wat zij is
geworden. De Kamer wilde aanvankelijk verder gaan. Ook uit onze U in copie toegezonden
circulaire 2 van 28 April zal U zijn gebleken, dat een dergelijke publicatie binnen korte tijd
waarschijnlijk werd genoemd.

Sindsdien zijn wij geconfronteerd met de herhaalde weigering van toelating van Curtis
Bennett.

Ook de stappen welke op ons verzoek door enige deelnemers aan de AA-Conferentie zijn
gedaan hebben geen merkbaar effect gehad.

De bezwaren welke U tegen de publicatie opsomt hebben bij ons en in het Kabinet deel van
onze overwegingen uitgemaakt. Inderdaad heeft de publicatie een politiek aspect en zal de
verhouding tot de Indonesische Regering er niet door verbeteren. Echter is zulk een verbetering
evenmin te verwachten wanneer wij berusten in het onrecht dat de gehele opzet van dit proces
betekent. In de tekst van de publicatie is zorgvuldig vermeden enig verwijt te richten aan het adres
van de Indonesische rechter, terwijl ook het Indonesische volk hier geheel buiten wordt gelaten. Wij
zien geen reden de huidige Indonesische Regering in deze te ontzien en de wijze waarop de
Indonesische pers de publicatie zal uitleggen heeft naar ons oordeel weinig of geen effect buiten
Djakarta. De Regeringspers is reeds geruime tijd bezig ons land, 'De Nederlanders', de arrestanten,
de Nederlandse Militaire Missie enz. op de meest ongehoorde wijze te beledigen en acties in de
schoenen te schuiven zodat het naar ons oordeel noodzakelijk is dat de achtergrond van de
aanhangige processen internationaal aan de kaak wordt gesteld. Wij zijn van oordeel, dat het enige
waarvoor de Indonesische Regering wellicht nog enig respect heeft, is de wereldopinie en al zal zij
uiteraard niet openlijk bakzeil halen, dan toch kan in feite deze publiciteit geleidelijk het effect
hebben, dat men zich wat meer in acht neemt en dat men zich er wellicht voor zal wachten om nog
meer van dit soort Kempai-taiprocessen te entameren, als duidelijk blijkt dat wij daarin niet berusten.
Wij hebben allerlei wegen geëxplodeerd om internationaal belangstelling voor deze zaak te trekken
en zijn tot de conclusie gekomen dat een zo groot mogelijk beroep op de wereldopinie de enig
bruikbare is.

Wonderen verwachten wij daarvan niet, doch wij willen anderzijds niet aannemen dat hiervan
generlei nuttig effect is te verwachten.

Wij zijn voorts van oordeel, dat een dergelijk beroep dient te worden gedaan vóór de
uitspraak omdat daarna de Indonesische Regering zich achter 'de onafhankelijkheid der rechtspraak'
zal verschuilen, terwijl zoals hierboven gesteld wij er juist voor willen waken ons tegen de rechter te
keren.

Kenmerk: Beyen/Luns 142.
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