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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te Djakarta
(Van Bylandt), 14 maart 1955

Blom heeft verleden week Polhaupessy ontvangen, de leider van de grote groep Ambonezen die zich
volledig hebben gedistancieerd van de RMS-beweging, en graag zo spoedig mogelijk naar Indonesië
zouden willen terugkeren.

Polhaupessy is onlangs kort voor het vertrek van Anak Agung bij deze in Parijs op bezoek
geweest en heeft ook bij hem de belangen van deze groep bepleit.

Aan Polhaupessy is medegedeeld, dat door de Nederlandse Regering bij verschillende
gelegenheden de aandacht van de Indonesische Regering op hun wens is gevestigd, doch dat tot
dusverre geen reactie is ontvangen. Hij kon er van verzekerd zijn, dat de Regering aan hun vertrek
niets in de weg zou leggen en bereid is de vervoerskosten te betalen. Het moment leek niet gunstig
voor een tegemoetkomende houding van de Indonesische Regering in verband met de processen in
Djokja. De Nederlandse Regering zag deze aangelegenheid echter als een die betrokkenen
hoofdzakelijk zelf met hun Regering zouden moeten oplossen.

Daarbij zou het voorts van belang zijn, dat zij het vertrouwen zouden kunnen scheppen als
loyale staatsburgers terug te keren.

In dit verband was het verstandig dat Polhaupessy deze aangelegenheid ook had besproken
met Anuk Agung, die wellicht in Djakarta daarover verder zou kunnen spreken.

Polhaupessy zeide, dat, wanneer zou moeten worden aangenomen, dat terugkeer naar
Indonesië eens en vooral uitgesloten moet worden geacht, zijn aanhangers zouden willen uitkijken
naar andere mogelijkheden, omdat zij in ieder geval naar de tropen terug willen. Hem werd gezegd,
dat het teleurstellend is dat nog geen enkel uitzicht op een bevredigende oplossing bestaat, doch dat
zijn groep misschien verstandig zou doen de uitslag van de verkiezingen af te wachten, hoewel zij
uiteraard vrij zijn naar andere mogelijkheden uit te kijken. Hij zou thans weer eens een bezoek bij
Susanto aanvragen.

Het gesprek werd bijgewoond door de Commissaris voor de Ambonezenzorg, Van Ringen.

Kenmerk: Beyen/Luns 658.
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