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Buitengewoon gezant te Washington (Van Voorst tot Voorst) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en
minister zonder portefeuille (Luns), 12 juli 1955

Met verwijzing naar mijn telex-bericht van heden nr 350.000 moge ik berichten dat de inhoud dezer
Indonesische nota door mij met Covington and Burling werd besproken. Hoewel de visumaanvrage
ten behoeve van Horsky opnieuw werd afgewezen, bevat de nota ons inziens twee elementen welke
verdere aandrang bij de Indonesische regering op een gunstige behandeling onzer arrestanten
mogelijk maakt en de weigering nog niet als definitief te beschouwen.

Zoals u zult hebben opgemerkt vraagt de ambassadeur aan het slot van zijn nota 'that the
Netherlands government withdraw its request made on behalf of Mr. Horsky that an Indonesian visa
be issued him', doch wat belangrijker is, er wordt een zekere garantie gegeven in de slotzin 'the
Netherlands government may rest assured that fair and just treatment will be accorded the 23
Dutchmen at present standing trial'. Het leek ons van groot belang dat de thans van Indonesische
zijde uitgesproken verzekering van 'fair and just treatment' gebruikt wordt om de Indonesische
regering op deze verklaring vast te leggen en daaraan de nog steeds mogelijke aanwezigheid van een
onpartijdige waarnemer te verbinden.

In verband met het bovenstaande werd in overleg met de advocatenfirma het volgende
betrekkelijk korte communiqué opgesteld, hetwelk hier dinsdag 12 juli 12.00 uur plaatselijke tijd (5.00
uur namiddag Nederlandse tijd) zal worden vrij gegeven.

'The embassy of the Netherlands announced today that its request made on the first of July
through the embassy of Indonesia that the government of Indonesia reconsider its decision to refuse
a visa to an American attorney to observe the trials of the 25 Dutchmen had been declined. The note
from the embassy of Indonesia conveying this information gave assurances that the 23 Dutchmen at
present standing trial would receive fair and just treatment, but continued to show reluctance at
having an objective observer from an impartial country present to confirm this.

When the visa was first declined the embassy of Indonesia issued a press release which stated
that "the main reason for refusing was that these American lawyers, serving as advisers for the
Dutch, would be involved in the dispute between Holland and Indonesia". The embassy of the
Netherlands in its request for reconsideration pointed out that American counsel such as Mr. Horsky
who has had no previous connection with the trials or any issues between Holland and Indonesia,
could observe the trials and advise the Netherlands government in an manner free from political
considerations or preconceptions. - - -

The Netherlands embassy is encouraged by the assurances received through the Indonesian
embassy that the treatment accorded the 23 Dutch prisoners will be fair and just, to believe that of
further consideration the Indonesian government will desire the presence at the trials of an observer
with the qualifications of Mr. Horsky.'

Daar Merchant niet meer bereikbaar was in verband met vertrek naar Genève organiseerde
Netherlands Desk officer Lancaster - - - voor mij dinsdagochtend 10.30 uur onderhoud met Elbrick,
deputy assistant secretary European Affairs, die van notawisseling op de hoogte is en aan wie ik
reactie van het State Departement zal vragen. Ik zal tevens op demarche te Djakarta aandringen,
alhoewel mij uit Hasselman 95 gebleken is dat Britten zich thans van stappen onthouden. Zou
overigens gaarne uw zienswijze vernemen nopens pogingen Britse ambassadeur Morland tot
uitwijzing Jungschläger c.s. te geraken.

Kenmerk: Van Voorst 308.
©BuZa, archief BZ, ingek. codetel. Washington 1955
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/20342


