2191
Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Peters) aan hoge commissaris te Djakarta (Lamping), 9 mei
1951
Mede bestemd voor Van Santen.
1. Staat bij exploit van 5 Mei ten verzoeke van een aantal Ambonezen, optredende mede
namens 1528 Ambonese afhankelijke gezinsleden en pleegkinderen van Ambonese ex-KNILmilitairen en burgers in de Ambonezen-kampen op Java, terzake hun vermeende
rechtsaanspraken om wegens veiligheidsredenen uiterlijk tegelijk met laatste uit Indonesië
vertrekkende transport Ambonese militairen naar Nederland te worden afgevoerd, tegen 12
dezer voor President Rechtbank Haag in kort geding gedagvaard.
2. Verzoeke verband procesbehandeling meer uitvoerig seinbericht omtrent navolgende punten.
a. huidige gedrag betrokken familieleden en burgers inzonderheid of deze thans om wille van
hun veiligheid de kampen niet (durven te) verlaten, dan wel of zij zich vrijelijk en
ongehinderd vanuit de kampen naar en in de stad begeven b.v. voor inkopen e.d.;
b. geschat aantal buiten de kampen wonende Ambonese burgers in Djakarta en omliggende
kampongs;
c. geschat totaal aantal buiten de kampen wonende Ambonese burgers op geheel Java;
d. of weduwe en wezen van tot KNIL behoord hebbende Ambonese militairen ten dele
gesneuveld bij Makassarincident Augustus 1950, voorzover deze weduwen en wezen na
overlijden echtgenoot-vader in het kampement zijn gebleven, thans mede naar Nederland zijn
of worden afgevoerd;
e. wat bekend is omtrent beweerdelijk omstreeks Februari 1950 door HC aan Sergt. Tomasoa
in tegenwoordigheid Ds. Metiary en Ds. v.d. Linden gedane toezegging, dat meergenoemde
familieleden en burgers mede zouden worden afgevoerd naar Nederland. Zulks onduidelijk
daar afvoer naar Nederland van Ambonese militairen op Java toenmaals in het geheel niet aan
de orde of overwogen.
3. Tevens prijsstel bij afzonderlijk telegram met het oog op eventuele overlegging daarvan ten
processe Uw en Van Santens persoonlijke meningen vernemen of betrokken familieleden en
burgers in de kampen, bijaldien zij na afvoer Ambonese militairen en KL in Indonesië blijven,
inderdaad in hoge mate gevaar lopen voor leven, lijf en vrijheid.
4. Verband korte termijn voorbereiding reeds a.s. Zaterdag dienende geschil, waaraan
bespreking boven verzochte inlichtingen nog vooraf moet gaan, zie ik de beantwoording
gaarne omgaand tegemoet.
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