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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te
Djakarta (Van Bylandt), 13 jan. 1954

Referte Uw telegram nr. 867.
Na door U bijgewoonde interdepartementale bespreking over Manusama's politieke

activiteit, werden nog geen concrete maatregelen genomen. Een en ander maakt nog onderwerp
uit van overleg tussen onze ambtgenoten van Justitie en Maatschappelijk Werk. Recente debatten
in de Tweede Kamer over Hoofdstuk III Rijksbegroting 1954 leidden tot ongekend felle
uitlatingen van Ritmeester (VVD), Van Rijckevorsel (KVP), Gerbrandy (AR), en tenslotte tot
uitdrukkelijke distantiëring onder andere door de AR-fractie van Ambonezenbeleid der Regering
bij hun stemverklaring. Onder deze omstandigheden is spectaculair optreden contra RMS-leiders
niet te verwachten, zolang deze in hun actie niet verder gaan dan thans het geval is. Wij vestigen
overigens Uw aandacht op hetgeen Luns in de debatten opmerkte over het standpunt van de
Nederlandse Regering terzake. In verband met het voorgaande ware gesprek met Sunarjo over
Ambonezen c.q. RMS zo enigszins mogelijk ter vermijden. Mocht hij critiek op Nederlands
beleid uitoefenen, dan zou hem kunnen worden voorgehouden, dat duidelijker Indonesisch
beleid op het punt autonomieverlening aan Zuid-Molukken en soepeler houding in het geval
Wairisal, de beste middelen zouden zijn om RMS-actie de wind uit de zeilen te nemen.

De Nederlandse Regering doet wat in haar vermogen is om de Ambonezen binnen de
perken te houden, doch ook in Nederland hebben wij rekening te houden met gevoelens, welke
bij grote groepen van bevolking een rol spelen, indien het gaat om de positie der Ambonezen.
Hoe minder deze gevoelens worden geprikkeld, des te groter is de mogelijkheid voor de
Nederlandse Regering om haar beleid, dat gericht is op uiteindelijke verzoening van Ambonezen
hier te lande met in Indonesië gegroeide situatie, ten uitvoer te brengen.

Kenmerk: Beyen/Luns 485.
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