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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te
Djakarta (Van Bylandt), 20 okt. 1955

Blijkens Uw 708 heeft U Indonesische bekendmaking inzake repatriëring Ambonezen, als
bedoeld bij mijn 470 (zie ook mijn 474) nog niet ter sprake gebracht in uw onderhoud met
Harahap.  Ik neem aan, dat U dit alsnog zo spoedig mogelijk zult doen, tezamen met hetgeen U
inzake het onderwerp Nieuw-Guinea werd verzocht bij mijn 475, welk laatste U te laat heeft
bereikt.

Het eerste onderwerp dringt. De gevraagde 'betuiging van spijt' is hier slecht ontvangen.
Zij is door de Nederlandse pers vrijwel unaniem bekritiseerd, terwijl de Ambonezen alleen al om
die reden, wantrouwend staan tegenover de bekendmaking. Een Nederlandse rechtzetting op
gezag van Djakarta is onvoldoende, zoals bijv. uit de volgende passage uit de Volkskrant van
heden kan blijken. Een speciale verslaggever van dit blad beschreef hoe hij bij een bezoek aan een
groot Ambonezenkamp constateerde, dat de kampbevolking radioberichten uit Djakarta over
hun mogelijke terugkeer had beluisterd, maar als commentaar gaf: 'Maar de omroeper zei erbij,
dat wij een betuiging van spijt moesten ondertekenen. Den Haag kan dit wel ontkennen, maar wij
hebben het zelf gehoord'.

Hedenmiddag is ook de aandacht van Sharif voor de dreigende verwarring gevraagd.
Deze verzekerde dat hij de gezamenlijk opgemaakte ontwerp-bekendmaking nog vrijdag 14
oktober naar Djakarta had gezonden en zeide lichtelijk geïrriteerd, zich te hebben afgevraagd
waarom men in Djakarta niet van dit concept gebruik had gemaakt. Hij zegde toe nog heden
Djakarta te zullen seinen met verzoek dit punt recht te trekken, hetgeen naar hij inzag alleen door
Luar Negeri kan gebeuren. Hij zeide de indruk te hebben dat niet een tevoren opgestelde tekst
aan de pers is gegeven doch dat de bekendmaking mondeling is geschied, zodat daaruit zou
kunnen worden verklaard de verschillende versies van Antara en van Pia. Dezerzijds is
opgemerkt, dat het dan des te gemakkelijker voor Luar Negeri moet zijn om alsnog te verklaren
dat de bedoelde passage niet is gezegd dan wel niet zo bedoeld.

Wellicht zou Uwerzijds hierover ook kunnen worden gesproken met Leimena die naar wij
aannemen, begrip moet hebben voor het onjuiste van de 'spijtbetuiging'.

Sharif deelde voorts nog mede dat hij de vragen die hem thans door Ambonezen worden
gesteld niet kan beantwoorden, omdat op zijn verzoek om de aanvrage formulieren, de getroffen
douaneregelingen (vrijdom van invoerrecht voor verhuisboedel) enz. te mogen ontvangen, hij ten
antwoord kreeg dat Kwee Djie Ho deze zal meebrengen terwijl nog niet is bepaald wanneer deze
arriveert. Hij overwoog Luar Negeri te laten weten dat hij op deze wijze vastliep.

Kenmerk: Beyen 477.
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