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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan tijd. zaakgelastigde te Djakarta
(Hagenaar), 23 juni 1956

Twee recente persberichten, namelijk dat inzake de Queljoe's oproep naar Bonn en het bericht
omtrent - voor zover valt na te gaan - voortijdige invrijheidstelling van veroordeelde RMS-
prominenten zouden aanwijzing kunnen zijn, dat Indonesische Regering meer aandacht gaat
besteden aan Ambonezen.

De veronderstelling is hier gerezen dat deze feiten verband zouden kunnen houden met de
nieuwe Indonesische koers in de Nieuw-Guineapolitiek. Het koppelen van een deel van de
Molukken aan 'West-Irian' geschiedt mogelijk niet alleen omdat daardoor nadruk valt op de
'aanspraken' van de Sultan van Tidore, doch mede om de Molukse bevolking in het algemeen meer
'Irian minded' te kunnen maken en daarna te kunnen inschakelen voor de inlijving 'van Nederlands
Nieuw-Guinea'.

Voor wat de Ambonezen betreft, zal men waarschijnlijk pogen de Groot-Molukse gedachte
welke in Ambonese kringen leeft uit te buiten. Voorts zal men Ambonese hulp nodig hebben wil
men ooit hopen de Ambonezen in Nederlands Nieuw-Guinea te winnen voor steunverlening aan
Indonesië. De veronderstelling ligt voor de hand, dat men op dit punt het meeste succes zal kunnen
bereiken door inschakeling van 'bekeerde' RMS-ers.

In Indonesische regeringskringen acht men wellicht de mogelijkheid groter dan ooit om de in
Nederland verblijvende Ambonezen - althans voor een deel - hierbij in te schakelen, nu zoveel van
hen naar Indonesië willen terugkeren en in brede Ambonese kring in Nederland ontevredenheid
bestaat over de behandeling door Nederland. Wellicht ten overvloede verzoek ik u aan mogelijke
ontwikkelingen in bovenomschreven richting bijzondere aandacht te willen besteden en ons daarvan
op de hoogte te houden. Daarbij lijkt de houding van leidende figuren in de Ambonese gemeenschap
te Djakarta, in wier kring tot dusverre geen onverdeeld enthousiasme bestond voor de repatriëring
van hun streekgenoten, mede een belangrijke factor.
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