
4280

Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 14 sept. 1955

Mijn 540 en mijn brief d.d. 6 dezer no. 5025.
Bij schrijven d.d. 6 september jl. no. BSD - 4677R heeft Luar Negeri geantwoord op mijn

nota d.d. 23 juni 1955 no. 48742 - GS 3485 welke antwoordnota in hoofdzaak het volgende bevat.
'Luar Negeri bevestigt goede ontvangst van bovengenoemde nota d.d. 23 juni waarin het

Hoge Commissariaat verklaarde zich te kunnen verenigen met het mondelinge verzoek van de
verdediging in de zaak Jungschläger aan de rechter om getuigen te horen die zich in Nederland
bevinden.

Luar Negeri is voldaan over het feit, dat Nederlandse regering in principe bereid is om toe te
staan dat Indonesische justitieambtenaar tegenwoordig is bij verhoren van getuigen in zaak
Jungschläger, die in Nederland zijn, doch Luar Negeri brengt naar voren dat het in eerste instantie de
Pengadilan Negeri is die zal overwegen of het in het belang van het onderzoek is dat een justitie-
ambtenaar bij het onderzoek in Nederland aanwezig is.

Luar Negeri deelt verder mede dat de Pengadilan Negeri in het huidige stadium, waarin de
zaak verkeert, in het belang van het onderzoek zelf, geen aanleiding heeft gevonden om het verzoek
der verdediging in overweging te nemen.

Maar als de door de raadsvrouwe bedoelde getuigen het nodig vinden voor de rechter
verklaringen af te leggen, welke verband houden met de zaak Jungschläger en wanneer de Pengadilan
Negeri bevindt, dat zulks niet strijdig is met het belang van het onderzoek, is de Indonesische
regering bereid een verzoek van de Nederlandse regering om die getuigen te horen toe te staan.

Luar Negeri deelt tenslotte mede dat de Indonesische regering vanzelfsprekend volledig de
veiligheid garandeert van de vorenbedoelde getuigen zolang zij in Indonesië verblijven.'

In overleg met mevrouw Bouman en Bonn acht ik noodzakelijk dat in eerste instantie
mevrouw Bouman het verzoek doet om de navolgende getuigen à decharge in persoon onder ede
door de Pengalidan Negeri te doen horen:

[Volgt een lijst van 27 personen waaronder de generaal-majoor KL, A.J.A. Pereira]
Verschillende van deze getuigen kunnen tevens in de zaak Schmidt als getuigen à decharge dienst
doen.

Dit ware t.z.t. in het verzoek der Nederlandse regering naar voren te brengen.
M.i. moet de groep getuigen à decharge zo groot en indrukwekkend mogelijk worden

gemaakt, alsdan is niet uitgesloten dat regering en publiek de belachelijkheid van de processen
Schmidt en Jungschläger zullen inzien en ook de rechter daardoor steun krijgt de getuigenissen van
Tomasoa, Manoch e.d. als onbetrouwbaar terzijde te stellen.

Tevens zal alsdan mogelijk de TNI-leiding mede helpen de voormalige MMM te zuiveren van
de blaam welke thans daarop geworpen is door getuigen als Amiruddin, Manoppo e.a., vooral indien
generaal-majoor Pereira, als voormalig hoofd NMM zelf meekomt. - - -
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