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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 4 juni 1955

Ik zie uit de juist ontvangen telegrammen, in het bijzonder Uw 69 aan Washington dat de
voorbereidselen voor een zeer spoedige publicatie van de arrestanten-brochure reeds ver zijn
gevorderd. Het had naar ik meen voor de hand gelegen dat over de opportuniteit van zodanige
publicatie allereerst met mij contact was opgenomen. Zulks temeer daar bij mijn opmerkingen op het
zogenaamde eerste ontwerp, zie mijn telex 99755 van 25 Mei reeds te kennen was gegeven dat de
opportuniteit mij questieus leek en publicatie prematuur. De eerste indicatie van een voorgenomen
publicatie op korte termijn gewerd mij bij Uw 119 dat mij aanleiding gaf terstond een telegram tot
Blom persoonlijk te richten teneinde de achtergrond te vernemen en ik stelde daarin o.a. de vraag
wat de Nederlandse Regering eigenlijk verwacht van zodanig beroep. Nu mij blijkt dat zeer spoedige
publicatie ernstig wordt overwogen acht ik mij verplicht U als mijn mening te doen kennen dat ik dit
ten sterkste afraad en moge het volgende naar voren brengen.
1. Uit slot van Uw 69 aan Washington maak ik op dat U verwacht dat een dergelijke publicatie een
gunstige invloed zou hebben op de gang van zaken in het proces Jungschläger. Ik deel die mening
niet, integendeel ik vrees het omgekeerde. De Indonesische autoriteiten zullen slechts geprikkeld
worden door deze inmenging in een zaak sub-judice die toch al reeds een zekere internationale
belangstelling geniet. Bovendien zijn wij hier bezig te trachten nog iets van de verdediging in het
proces terecht te brengen (Mr. Bonn waarover ik begin volgende week nadere berichten hoop te
kunnen geven). Een politieke aanval op dit moment lijkt weinig opportuun.
2. Het is illusoir te verwachten dat een dergelijke publicatie de emoties en steun zal opwekken van
bevriende naties en dat die sterke pressie op de Indonesische Regering zullen uitoefenen. Het is de
stem des roependen in de woestijn.
3. De publicatie is in feite een politieke aanval op de Indonesische Regering, en zal hier zeker worden
uitgelegd als een poging van een vreemde mogendheid om het Kabinet te doen vallen. In de huidige
constellatie lijkt dat gevolg, indien beoogd, mij onwaarschijnlijk.
4. De publicatie zal dus geen positief gunstig gevolg hebben noch in het proces, noch politiek, maar
wel krachtige stoot zijn in de richting van de verslechtering van de betrekkingen, met alle
repercussies van dien. In verband hiermede ware het moment van publicatie zeer zorgvuldig te
kiezen.
5. Hoewel verassingen mogelijk blijven wordt door Mevrouw Bouman verwacht dat de zaak nog wel
tiental zittingen dus zeker nog vijf weken zal duren zodat wij zaak nog even kunnen aanzien alvorens
tot publicatie te besluiten.
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