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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 30 jan. 1956

Referte uw telegram 737.
De door de Indonesische regering uitgegeven verklaring waarvan de inhoud mij

hedenmorgen via het bulletin van het persbureau PIA bekend werd noodzaakt inderdaad tot
aanvulling van de dezerzijds in te dienen nota inzake mr. Van Empel. Daartoe zou na de alinea welke
luidt:

'In het bijzonder moet de Nederlandse regering protest aantekenen tegen de wijze waarop de
Indonesische regering deze kwestie heeft behandeld' het volgende kunnen worden ingevoerd.

'Het Hoge Commissariaat heeft kennis genomen van de verklaring door de Indonesische
regering op 29 januari jl. gepubliceerd betreffende de verlening (desgewenst) van een bezoekersvisum
voor korte tijd aan mr. Van Empel doch moet constateren dat het ondanks herhaalde verzoeken nog
geen officieel antwoord mocht ontvangen op zijn demarches inzake de toelating van mr. Van Empel
in Indonesië als verdediger van de heren Jungschläger en Schmidt.

Ten aanzien van de substantie van de genoemde verklaring moge het Hoge Commissariaat
opmerken dat uit het in het voorgaande gestelde omtrent de kwestie van het optreden van mr. Van
Empel als verdediger genoegzaam blijkt dat diens eventuele toelating in Indonesië voor korte tijd,
doch niet als verdediger, naar het oordeel van de Nederlandse regering irrelevant is. Tussen het feit
van de toelating van mr. Van Empel en het doel waarvoor die toelating wordt verzocht, in casu het
voorzien in de behoefte der heren Jungschläger en Schmidt aan gekwalificeerde rechtsbijstand,
bestaat een onverbrekelijk verband.'

Los van de aanbieding van de nota leek het mij urgent reeds dadelijk een zeer korte reactie te
doen horen op de Indonesische verklaring. Daartoe zal de afdeling Voorlichting op een uitgelokte
vraag het volgende antwoorden:

'Naar aanleiding van de gisteren van officiële zijde gegeven mededeling inzake mogelijke
visumverlening aan mr. Van Empel voor een kort bezoek aan Indonesië werd van de zijde van het
Hoge Commissariaat verklaard dat zodanig bezoek alleen van waarde zou zijn indien daarmede werd
voorzien in de vele malen door de Nederlandse regering voorgebrachte behoefte aan een bekwaam
en ervaren strafpleiter voor het voeren van de verdediging in de zaken Schmidt en Jungschläger.'

Van deze gelegenheid wil ik gaarne gebruik maken nog enkele andere kleine wijzigingen in de
tekst van de nota te suggereren. [Volgen suggesties voor redactiewijzigingen]
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