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Minister zonder portefeuille (Götzen) aan hoge commissaris te Djakarta (Lamping), 1 dec. 1951
Mede namens Blom. Referte Uw telegram nr. 267.
De geringe voortgang inzake het vraagstuk van de Indische Nederlanders heeft bij de
Regering ernstige bezorgdheid gewekt. Wij hebben de indruk, dat de korte resterende tijd avant
27 December a.s. zal verstrijken voordat door U op het hoogste niveau krachtig voort te zetten
pogingen besprekingen met de Indonesische Regering over het Indo-Eurpees probleem, resultaat
zullen afwerpen. Ook na die datum zullen deze pogingen kunnen worden voortgezet, doch
aangezien succes daarvan niet is verzekerd, komt het onverantwoord voor gebruikmaking van de
thans nog op grond van de toescheidingsovereenkomst bestaande mogelijkheid tot aanvaarding
van het Indonesisch staatsburgerschap niet te bevorderen door een goed geleide voorlichting
overeenkomstig een methode als uiteengezet in mijn met Uw instemming aan de RAVI gerichte
brief van 10 September jl. nr. 21, met name op pagina 4. Het moge waar zijn, dat die voorlichting
door het ontbreken van definitieve uitspraken over de ten behoeve van de Warga-Negara
geworden Indo-Europeanen van Nederlandse zijde te treffen voorzieningen, nu deze in overleg
met de Indonesische Regering zullen moeten worden bepaald, wordt bemoeilijkt, doch na reeds
in mijn 134 duidelijk werd gesteld, diende in de spoedigst ook met maatschappelijke en met
kerkelijke organisaties en met betrokkenen op te nemen contacten ervan te worden uitgegaan,
dat, zelfs afgezien van de overigens bestaande principiële bereidheid van de Nederlandse
Regering tot het treffen van bijzondere maatregelen, natuurlijke oplossing gezien moet worden in
aanvaarding door betrokkenen van het Warga-Negaraschap, aangezien steeds duidelijker blijkt,
dat behoud van het Nederlanderschap al dan niet gepaard met emigratie naar Nederland, op den
duur stellig niet in het belang van betrokkenen is. Uitstel van deze laatste besprekingen tot na
bespreking met de Indonesische Regering is daarom ongewenst en onverantwoord, weshalve U
thans dringend verzocht wordt voorlichting op bedoelde wijze intensief en met overtuiging ter
hand te nemen.
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