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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) aan hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt), 14 okt. 1955

Na de bespreking met Anak Agung gerapporteerd in mijn 446 is contact gelegd tussen de
commissaris voor de Ambonezenzorg (Van Ringen) en Sharif, tussen hen zal nader overleg plaats
hebben omtrent de organisatie van de repatriëring van Ambonezen. Anak Agung zeide Maandag jl.
nog dat hij van plan was in Djakarta aan dit plan publiciteit te geven en daarbij tevens de instelling te
annonceren van het ontvangstcomité, waarin o.a. Leimena, Tahya en de Quelju zitting zouden
hebben. In overleg met Van Ringen en Sharif is ondervolgend concept opgesteld voor zulk een
verklaring, waarin is rekening gehouden met onze wensen en de gevoeligheden van de Ambonezen
zelf.

'De Indonesische Regering heeft mede naar aanleiding van verzoeken, welke haar hebben
bereikt van de zijde van de Crams en de PPS en van individuele Ambonezen de Nederlandse
regering doen weten, dat zij bereid is haar medewerking te verlenen aan de terugkeer van de in
Nederland verblijvende Ambonezen.

Daarbij is te kennen gegeven, dat het in de bedoeling ligt van de Indonesische regering om
maandelijks maximaal 50 gezinnen, die bereid zijn terug te keren, in de gelegenheid te stellen te
repatriëren. De uitvoering van dit plan zal geschieden in overleg met de Nederlandse regering en de
Ambonese vertrouwensmannen.

Het zal betrokkenen toegestaan zijn te gaan naar de plaatsen, waar zij zich in Indonesië
wensen te vestigen.

Door de Indonesische regering zijn en worden maatregelen getroffen om hen na aankomst in
Indonesië zo spoedig mogelijk naar deze plaatsen te doen doorreizen. Het ligt niet in de bedoeling
hen in kampen onder te brengen.

Op grond van deze voornemens van Indonesië heeft de Nederlandse regering zich bereid
verklaard om, uiteraard indien betrokkenen dit wensen, aan terugkeer haar medewerking te verlenen
en om, ingevolge een door de Indonesische regering gedaan verzoek, de reiskosten naar Indonesië
voor haar rekeningte nemen en tegemoet te komen in de kosten van levensonderhoud gedurende een
maand na aankomst in Indonesië.

Sharif zal dit concept naar Luar Negeri zenden en daarbij ook op spoedige uitgifte
aandringen. Van Thiel stelt evenals Anak Agung prijs op spoedige publicatie. De Mawebegroting
wordt reeds begin november in de Tweede Kamer behandeld en bekendmaking vóór het eind van
deze maand is derhalve nodig om Van Thiel in staat te stellen de zeker verwachtbare vragen terzake
te beantwoorden. O.a. vermelding van de Crams en PPS in de verklaring is gewenst om het gezag
van de besturen van deze organisaties te schragen. Met opzet is de inhoud opgesteld als een
verklaring van de Indonesische regering. Door de Nederlandse regering kan dan de juistheid worden
bevestigd. Ik verzoek u deze aangelegenheid zo spoedig mogelijk met de Indonesische regering te
willen opnemen.

Kenmerk: Beyen 466.
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