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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 11 aug. 1953

Mede voor Van Thiel.
Naar aanleiding van Uw 235 had ik dezer dagen een vertrouwelijk gesprek met Leimena,

die zelf vol belangstelling is voor Ambonezenkwestie en zeker bereid is te helpen. Dit ene
gesprek stelt mij zeker niet in staat antwoord te geven op Uw vragen, waarvan sommige zelfs ook
later niet met zekerheid te beantwoorden zullen zijn.

Uit dit eerste contact met Leimena, dat ik voornemens ben op te volgen noteer ik:
1. Dat zijn gedachten uitgaan naar het zenden van enige geschikte Ambonezen uit Indonesië om

inlichtingen te geven over leven hier
2. Dat volgens hem ook nu nog in politie voor Ambonezen plaats is en dat de ex-KNIL

mensen, die daarin zijn gegaan gedeeltelijk zelfs in de mobiele brigade (soort marechaussee)
zijn terecht gekomen.

3. Dat voor mensen met vakbekwaamheid plaats is te vinden.
4. Dat het belangrijk is dat te zijner tijd terugzending als het ware individueel geschiedt, en niet

in groter verband, dus vermijden van opneming in kampen en zoveel mogelijk plaatsing in de
maatschappij. Dat betekent dus dat van deze zijde een soort opvang en plaatsingcentrum te
zijner tijd zal dienen te worden opgericht.

5. Belangrijk werd geacht, dat het proces inzake remilitarisatie zo was uitgevallen, dat de hoop
daarop moet worden opgegeven. Dit zal bereidheid terugkeer vergroten.

6. In het algemeen meende Leimena, dat men niet kan spreken van discriminatoire behandeling
van Ambonezen op Java; ik kan niet beoordelen of dit niet wat optimistisch is.

7. Terugkeer naar Ambon voorlopig geheel buitengesloten geacht.
Aan het bovenstaande voeg ik als algemene opmerking toe, dat in de tegenwoordige

chaotische toestanden in Oost-Indonesië en de labiele situatie in Indonesië zelf doelbewuste
verlening van ruime autonome bevoegdheden aan de Zuid-Molukken ver weg schijnt. Hoewel
federalistische stromingen meer merkbaar worden en op den duur in kracht zullen toenemen, zal
de strijd om de unitaire of federale staat mijns inziens pas na de verkiezing van de constituante
worden uitgevochten.

Omtrent de situatie in Ambon en de omliggende eilanden zelf staan mij weinig recente
gegevens ten dienste. Zowel het laatste bezoek van de commissaris als van Leimena dateert al van
enige tijd geleden. Van een priester uit Ambon vernam ik kort geleden, dat de toestand varieert al
naar de aldaar geplaatste troepen, die soms erg huishouden.

Ik hoop bovenstaande schets wat te kunnen aanvullen, maar meen dat tenslotte de
Ambonese zegslieden het meest vertrouwd zullen worden.

Met Uw goedvinden zou ik bij eerstvolgend bezoek aan Minister eens kunnen peilen
onder verwijzing naar gesprek tussen Luns en Mukarto of bij hem enige interesse bestaat.

Kenmerk: Van Bylandt 457.
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