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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) aan hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt), 24 juli 1953

Mede van Van Thiel.
Hoewel aan het onderhoud van Minister Luns met Mukarto voor zover mededelingen casu

quo toezeggingen van laatstgenoemde betreft, wellicht niet al te grote waarde mag worden
toegekend, trok niettemin uit Uw 338 blijkende Indonesische belangstelling voor de positie der
Ambonezen in Nederland onze aandacht. Voor Nederland is de toekomst van deze Ambonezen een
zaak van grote zorg, waarvoor geen afdoende oplossing mogelijk schijnt zolang niet de houding van
Ambonezen hier te lande ten opzichte van de RI zich aanzienlijk wijzigt. Pogingen daartoe zullen
zeker in eerste aanleg in Nederland moeten worden ondernomen, doch het lijdt geen twijfel, dat
medewerking van Indonesische zijde, met name in de vorm van het scheppen van voorwaarden
welke terugkeer in Indonesië zullen kunnen vergemakkelijken, onontbeerlijk zal zijn voor uiteindelijk
welslagen van dergelijke pogingen.

Hoewel wij zeker geen spectaculaire resultaten verwachten, kunnen wij ons toch voorstellen,
dat ter verkrijging van Indonesische medewerking, opvolging nuttig zal zijn van Mukarto's suggestie
om Uwerzijds eens contact op te nemen met Minister Leimena. Daarbij zou kunnen worden
besproken de wijze waarop Nederland de in het RMS-idee-fixe gevangen mentaliteit der Ambonezen
hier te lande ten goede zou kunnen beïnvloeden, maar ook de door Indonesië te scheppen
voorwaarden, welke die terugkeer kunnen bevorderen. Daarbij ware ter sprake te brengen , dat
verlening van ruime autonome bevoegdheden aan de Molukken de oplossing van dit vraagstuk zeer
zou vergemakkelijken.

Nu door reorganisatie van de Ambonezenzorg in Nederland onder leiding van Van Ringen
de situatie in de kampen in het algemeen rustiger en gunstiger is geworden, zijn de kansen om met
betrokkenen over hun terugkeer te spreken groeiende.

Ten behoeve daarvan bestaat echter behoefte aan meer gegevens betreffende de huidige
positie van Ambonezen in Indonesië dan thans ten dienste staan, teneinde een beeld te kunnen
geven van omstandigheden, welke de Ambonezen bij terugkeer tegemoet zouden gaan. In kringen
der Ambonezen bestaat thans niet alleen afkeer van het politiek regime in Indonesië , docht schijnt
vrees voor discriminatoire behandeling, welke volgens incidentele de Ambonezen bereikende
berichten reeds zou bestaan, mede hun houding te bepalen.

Gaarne ontvangen wij daarom Uwerzijds een zo duidelijk mogelijk beeld van de huidige
positie der Ambonezen in Indonesië, waarbij ons in het bijzonder de volgende vragen interesseren.

Kan worden gesproken van discriminatoire behandeling van Ambonezen, ongeacht of zij te
boek staan als RMS-aanhangers of niet?

Wat is er in het algemeen geworden van in Indonesië gebleven ex-KNIL-militairen?
Mag er op worden vertrouwd, dat eventueel uit Nederland terugkerende ex-KNIL-militairen

niet bevreesd behoeven te zijn voor hun persoonlijke veiligheid, door de Indonesische maatschappij
zullen worden geaccepteerd en dat zij kans zullen krijgen zich een passende plaats in de
burgermaatschappij te verwerven?

Mag worden aangenomen dat door verwerving alhier van technische vakkennis die kans
aanmerkelijk wordt vergroot?

We zijn ons ervan bewust U met deze vragen voor een moeilijke opgave te plaatsen omdat
het hier een bijzondere delicate kwestie betreft en het openlijk tonen van belangstelling voor de
positie der Ambonezen in Indonesië onaangename politieke gevolgen zou kunnen hebben.

Kenmerk: Beyen/Luns 235.
©BuZa, archief BZ, uitgaande codetel. Djakarta 1953
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/19288



Enigszins betrouwbare inlichtingen over deze positie zijn echter van groot belang voor
eventueel te ondernemen pogingen om het wantrouwen der Ambonezen ten opzichte van Indonesië
te overwinnen.

Wellicht is openhartige mededeling omtrent de reden van getoonde belangstelling geschikt
eventueel wantrouwen te neutraliseren. Wij willen dit echter gaarne aan Uw beleid overlaten.


