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Onderwerp: Kwestie 
der Zuid-Molukken 

bestaat omtrent de positie van de Republiek der 
ZÜi-dXíolukken, zoals  deze is uiteengezet in de nota, 
welke bij schrijven van de heer Beyen en mij d,d. 
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Niettemin is ten aanzien vaa de gevoelens, 
welke de Ambonezen bezielden, ook in dezerzijdSe 
nota recht gedaan. Terzake moge ik verwijzen naar 

/blz. 12 V a  di@ nota, waar is gesteld, dat de I inzet van de teSnacties der Indonesische Regering,+ 
het verzet in de Zuid-Molukken uitgroeide tot een 
algemeen volksvereet. 

Komende tot een korte bespreking der in de 
Minvor-notitie in concreto gestelde bezwaren, wil 

welke in die notitie worden aangevoerd ter adstructie 
van de stelling, dat "het tegenover de Ambonezen niet 
billijk en overigens zakelijk ook niet wel te ver- 
antwoorden (lijkt) om hun streven naar meerdere zelf- 
standigheid a)s niet voldoende gefundeerd en weinig 
serieus voor  te stellen", ondeugdelijk lijken, 

.In de eerste plaats zijn de opmerkingen over 
Polhaupessy en de Crams in dit verband irrelevant.'y 

Voorts is het verwijt van onjuiste interpre- 
tatie van Ir Manusarna's beoordeling van de politieke 
situatie op Ambon vóór de proclamatie van de R.K.S. 
ongegrond, Ir Manusarna's mededelingen terzake be- 
op Ambon relatief de sterkste partij was. In dit I 

verband behoort, naar mij  voorkomt, de nadruk te I 

worden gelegd op de gedesinteresseermeid van het I 
grootste deel van de ~ 8 - - % Ö i Ü k ~ e  'b-ëvxking voor de 
politieke ontwikkeling en de nieuwe rechtsorde in I 
Indonesië, I 

Het derde, in de notitie genoemde, voorbeeld 
leidt mij tot de opmerking, dat inderdaad niet kan 
worden bewezen, dat voor de Ambonese leiders nog I 
andere wegen open stonden, dan de proclamatie der 
R.lL.S,  Vast staat echter, dat deze leiders zelfs 
geen pogingen hebben gedaan een andere oplossing te 

I 

ik er allereerst OP wijeen, dat de vier voorbeelden, l 

I 
b .  I 

vestigen het feit, dat de pro-republikeinse P. 1 , M .  l 

I 

I 
zoeken, &;l,t- &, l u c C  !.IA .v,Dw&uLJ. h; /hh~.k-s.*c~-+ OW qL-- . 

i 
Rest mij tenslotte in te gaan op twee punten, 

waaraan veel aandacht is besteed in de m i j  toegezonden 
notitie. In  de eerste plaats blijkt aan de zinsnede 

dat eiland (Ambon) &an- 
wezige , volledig bewapen 'Idat de* e en onaer m?ierlaXds Con- 
in de B.Z.-nota, 
-do stamde ex-l(nil-troepen een veel groter aan- 
deel hebben gehad in de uitroeping Van de R.IbT.S*, 
dan in het &gemeen wordt  verondersteld", de uitleg 
te worden gegeven, dat hiermede dezerzijds een be- 
schuldiging ZOU zijn geuit aan het adres d e r  i n  Naart/ 
April 1950 te Ambon geplaatste Nederlandse officieren* 

De desbetreffende paragraaf Vaui de B.Z.-nota 
biedt, naar mij voorkomt, geen basis Voor een der- 
gelijke interpretatie van de geciteerde ZinSnede. 
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De omstreden passage registreert slechts 
het feit, dat het Nederlandse SpperbevelTn -"--. Indo- -- nesië nog de verantwoordelijkheid droeg voor de 
op Ambon aanwezige Ambonese militairen. I 

\ 
Ten bewijze van het feit, dat er geen ogenblik 

aan is gedacht de Nederlandse commanderende offi- 
cieren in gebreke te stellen, moge er op worden ge- 
wezen, dat in de B.Z.-nota geen melding werd gemaakt 

militairen hebben gehad in de proclamatie van de 
R.M,S,, moge ik tot slot opmerken, dat het feit, 
dat bij de bijeenkomst van 23 April 1950 ook ver- 
tegenwoordigers aanwezig waren van de olitie en de 
O.S.M. (Opleiding Scheepvaart Molukken - overigens 

van de 
bureermaatschappij op Ambon - niet kan gelden als 
afdoende weerlegging van dezerzijdse mening, dat 
genoemde militairen bij die proclamatie een belang- 
rijke rol hebben gespeeld. 

9 
' van de "affaire Schotborghit. 

Voor wat het aandeel betreft, dat de ex-mil- 

evenmin te beschouwen als vertegenwoordigers P 

Met collegiale groeten, 


