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Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van Maarseveen) aan hoge commissaris te Djakarta
(Lamping), 9 maart 1951
Mede namens s'Jacob, mede voor Van Santen en Nmmhz.
De inhoud van telegram 3-849 Z/Mrt van Nmmhz aan Minmar betreffende verscheping
Ambon KM-schepelingen verwekte hier ongerustheid in verband met mijn 481, waarin onder
referte aan Uw 782 uitdrukkelijk werd gesteld, dat Ministerraad geen afvoer naar Nederland
wenst van andere familieleden dan echtgenoten en kinderen van betokkenen, waaronder
begrepen circa 200 zodanige thans op Ambon verblijvende zielen.
Ik moge daarom verzoeken voor zoveel nodig stringent te doen bepalen dat in geen geval
andere afhankelijke familieleden zoals ouders, minderjarige broers en zusters, wezen e.a. naar
Nederland worden verscheept, ook niet indien betrokken militiaren voor dezen als kostwinnaar
optraden. Slechts bij wege van hoge en enige uitzondering zou voor zeer jeugdige wezen,
waarvoor als kostwinnaar werd opgetreden, een uitzondering kunnen worden overwogen indien
toepassing van vorenstaande richtlijn bovendien kennelijk een geval van 'hardship' zou opleveren.
Voor de aldus achterblijvende afhankelijke familieleden lijkt ons opname in sociale
voorzorg van de RI de enige mogelijke opvang. Het lijkt daarom dienstig evenals door U t.a.v. de
burgers in de kampen is geschied, ook voor de onderwerpelijke groep de aandacht der RI te
vragen.
De huisvesting der Ambonese militairen met derzelver echtgenoten en kinderen vormt
hier een schier onoplosbaar probleem, dat met meest rigoureuze maatregelen tot heden voor
nauwelijks 50% tijdig te regelen schijnt. In verband met Uw 795 kom ik hierop met betrekking
tot noodzakelijke coördinatie tussen opvangmogelijkheden hier en de afvoer uit Indonesië, nog
afzonderlijk terug, waarbij wij evenwel het door Van Santen aan Rum voorgelegde schema tot
grondslag nemen. Mede in dat verband is elke uitbreiding boven het stricte aantal militairen met
echtgenoten en kinderen, door ons niet te verwerken.
Integendeel moeten wij opnieuw met klem er op aandringen te trachten het aantal
afvloeiers naar Nederland tot het uiterste te beperken door betrokkenen te bewegen alsnog
vrijwillig in Indonesië af te vloeien.
Onder referte aan sub 2 van mijn 490 kan daarvoor dienstig zijn betrokkenen duidelijk
voor ogen te stellen dat het U inmiddels geseinde arrest van de Hoge Raad van 2 Maart j.l.
betekent, dat niet zij, maar Ned. Reg. het voor het zeggen heeft of zij al dan niet naar NieuwGuinea zullen worden afgevloeid en dat met name dit ook geldt bij beëindiging van tijdelijk
verblijf in Nederland. Wat dit punt betreft heeft recent beraad in het Kabinet opnieuw
uitgewezen, dat afvloeiing naar Nieuw-Guinea nu of straks niet in aanmerking komt. Zulks kan
betrokkenen eveneens worden voorgehouden. Theoretisch is het mogelijk dat het nieuw te
vormen Kabinet hier anders over zal denken, waarschijnlijk is dit echter niet, gezien de tegen
vestiging op Nieuw-Guinea bestaande aperte zakelijke en politieke bezwaren.
Wij vertrouwen derhalve dat U alles in het werk zult stellen om het hierheen af te voeren
contingent tot het uiterste te beperken.
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