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Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van Maarseveen) aan hoge commissaris te Djakarta
(Lamping), 20 januari 1951
Mede namens Stikker en s'Jacob.
Onder verwijzing naar Uw desbetreffende voorgaande telegrammen inzonderheid Uw
723, volgt onderstaand sub I de tekst van het namens Nederlandse Regering aan de RI te zenden
antwoord op het Indonesisch Memorandum van 21 December 1950 betreffende afvoer KL en
ex-KNIL in Januari 1951.
Sub II bevat de tekst van een aan de UNCI te zenden brief naar aanleiding van de brief
van Natsir aan UNCI van 27 December 1950 betreffende afvoer der ex-KNIL-militairen naar
Nederland. Daarbij wordt afschrift overgelegd van ons antwoord sub I.
I.
Eventuele opmerkingen of wijzigingsvoorstellen Uwerzijds zie ik gaarne tegemoet.
Aan Zijne Excellentie de Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië .
Excellentie,
De Nederlandse Regering heeft kennis genomen van de inhoud van het Memorandum
van de Regering van de Republiek Indonesië d.d. 21 December 1950.
Daarin wordt uitdrukking gegeven aan de mening van de Indonesische Regering dat vóór
het einde van de maand Januari 1951 de repatriëring van de ex-KNIL-militairen met tijdelijke
KL-status en van de KL beëindigd zal kunnen zijn.
Terecht voert de Regering van de Republiek Indonesië in dit Memorandum aan dat de
Nederlandse Regering bij herhaling de wens te kennen heeft gegeven de afvoer van de ex-KNILmilitairen in het kader van hun demobilisatie zo spoedig mogelijk te kunnen effectueren. De
Nederlandse Regering voegt daaraan toe dat gelijke wens bij haar bestaat ten aanzien van
repatriëring van de KL, al heeft zij er bij de Indonesische Regering steeds de aandacht voor
gevraagd dat tussen de afvoer van de ex-KNIL-militairen en repatriëring van de KL in
tijdschema verband bestaat.
De Nederlandse Regering is erkentelijk voor het feit, dat de Indonesische Regering blijk
gegeven heeft dit verband te onderkennen en daarmede rekening te willen houden.
De Indonesische Regering moge er zich van verzekerd houden dat de Nederlandse
Regering daarom de snelste afvoer van beide groepen militairen beslist wenst en nastreeft.
Zij wijst hiervoor op de in Nederland uit hoofde van grondwettelijke bepalingen
getroffen wettelijke regeling, krachtens welke het verblijf van militairen van de KL in Indonesië
na 31 December 1950, niet langer dan drie maanden, derhalve uiterlijk tot 1 April 1951, kan
worden verlengd.
Het zal de Regering van de Republiek Indonesië voorts niet ontgaan zijn dat de
Nederlandse Regering ook feitelijk alles in het werk stelt om, overeenkomstig de door de
Volksvertegenwoordiging tot uiting gebrachte wens, de repatriëring op kortst mogelijke termijn
te beëindigen.
Liet het zich tot voor kort aanzien, dat de afvoer van de ex-KNIL-militairen in een, ook
met het oog op de door de Indonesische Regering genoemde datum van 31 Januari 1951,
bevredigend tempo verliep, sedert de zich noemende vertegenwoordigers van de ex-KNILmilitairen actie voeren tegen afvloeiing naar Ambon en andere plaatsen in Indonesië, welke o.m.
tot gevolg had een tegen de Staat der Nederlanden gewezen vonnis in kort geding van de
President der Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage d.d. 21 December 1950, trad - zeer
tot leedwezen van de Nederlandse Regering - vertraging in.
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De Nederlandse Regering heeft inmiddels de betrokken ex-KNIL-militairen doen
aanzeggen om een keuze te doen tussen demobilisatie ter plaatse waar zij zich bevinden, dan wel
afvoer naar de Zuid-Molukken. Zij koestert de hoop, dat thans op korte termijn verdere
voortzetting van de repatriëring mogelijk zal zijn.
Zij vertrouwt gaarne dat de Indonesische Regering, ook met het oog op de door Haar
genoemde datum van 31 Januari 1951, met haar van mening niet zal verschillen, dat voor alles
dient te worden voorkomen dat tengevolge van een geforceerd afvloeiingsschema, verdere
spanningen ten aanzien van de repatriëring van de ex-KNIL-militairen tot wanordelijkheden of
conflicten met betrokkenen aanleiding zouden kunnen geven. De Nederlandse Regering
verzoekt Uwe Excellentie de herhaalde verzekering harer hoogachting wel te willen aanvaarden.
II.

Aan de Voorzitter van de UNCI.
De Nederlandse Regering heeft de eer U te berichten dat zij heeft kennis genomen van
de inhoud van de aan U gerichte brief van de Minister van Buitenlandse Zaken a.i. van de
Republiek Indonesië no. 024885 d.d. 27 December 1950 betreffende afvoer en demobilisatie van
de ex-KNIL-militairen en terugtrekking van de Koninklijke Landmacht (KL) uit Indonesië.
In dit schrijven wordt een beschouwing gewijd aan de ontwikkeling terzake sedert het
desbetreffend gemeenschappelijk memorandum d.d. 14 Juli 1950 bedoeld in de tweede alinea
van die brief.
De Nederlandse Regering wenst niet geacht te worden de inhoud dezer beschouwing
zonder voorbehoud te aanvaarden indien Zij daarop thans en te dezer plaatse niet ingaat, nu in
voormeld schrijven van de Minister van Buitenlandse Zaken a.i. van de Republiek Indonesië
bovendien te kennen wordt gegeven wat naar de mening van de Indonesische Regering met
betrekking tot de plaats waarheen de ex-KNIL-militairen in het kader van hun demobilisatie
waren af te vloeien, aan de Nederlandse Regering te doen staat sedert en ingeval van opvolging
door haar van het op 21 December 1950 te 's-Gravenhage tegen de Staat der Nederlanden met
betrekking tot de afvoer der ex-KNIL-militairen gewezen vonnis.
De Indonesische Regering is van oordeel dat in zodanig geval als enige oplossing
overblijft de Ambonese ex-KNIL-militairen allen binnen de kortst mogelijke termijn naar
Nederland te doen afvloeien.
De Nederlandse Regering heeft op voor haar en de Ambonese ex-KNIL-militairen goede
gronden, waaronder die van feitelijke onmogelijkheid, deze vermeende oplossing reeds geruime
tijd geleden van de hand gewezen en staat ook thans nog op dat standpunt. De redenen welke
daartoe dwingen, zijn door de Nederlandse Regering mondeling uitvoerig ter kennis van de plv.
Hoge Commissaris van de Republiek Indonesië te 's-Gravenhage gebracht.
De Nederlandse Regering van mening zijnde, dat dit in een voor alle betrokken partijen
meest verkieselijke oplossing zal resulteren, heeft inmiddels de ex-KNIL-militairen voor de
keuze gesteld tussen demobilisatie ter plaatse waar zij zich bevinden en afvoer naar de ZuidMolukken.
De Nederlandse Regering moge, voor wat Haar standpunt aangaat overigens verwijzen
naar de inhoud van haar in afschrift hier bijgaand schrijven d.d. heden aan Zijne Excellentie de
Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië in antwoord op het Memorandum
van de Indonesische Regering d.d. 21 December 1950 No. 024472, bedoeld in alinea 9 van de
aan U gerichte brief van de Minister van Buitenlandse Zaken a.i. van de Republiek Indonesië No.
024885 d.d. 27 December 1950.
De Nederlandse Regering verzoekt U de hernieuwde verzekering harer hoogachting wel
te willen aanvaarden.

