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Betr. Ambonnezen

Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een
geheim rapport, handelende over het in hoofde dezes vermelde onder-
werp, naar de inhoud waarvan ter bekorting verwezen moge worden.

Ten behoeve van Uw Ambtgenoten van Buitenlandse Zaken, Maat-
schappelijk Werk en Overzeese Rijksdelen gaan drie oopieën van dit
schrijven met bijlage mede hiernevens, waarvan ik de toezending aan
het beleid van Uwe Excellentie heb gemeend te moeten overlaten.

Een copie van deze brief met bijlage zond ik rechtstreeks
de Minister President.
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Kort na het bekend worden van "berichten over de opstand in

Atjeh aiJn volgens enkele inlichtingen in Ambonnese kringen ge-
dachten levendig geworden, dat dit gebeuren tot gevolg kan hebben,
dat Atieh «en autonoom gebied in da Republiek Indoneaia wordt en
dat daarna ook andere autonome gebieden zouden kunnen ontstaan. Bus
in fei^ei een federaal Indonesië.

fi^dena een op 8 Qotober j,l. te Dordrecht door het "Veteranen
legioen Nederland" gehouden "Ambón-avond", waar als gasten verschil-
lende Ambonnezen van de B.P.R.M.3. aanwezig waren, heeft D.J.KAIÏÏATTF,
voorzitter dezer organisatie, in een redevoering verklaard, dat de
R,M.S. zioh nimmer heeft verzet tegen de souvereiniteitsoverdracht
aap de Republiek Indoneaia Serikat maar wel tegen het stichten van
de Republiek ïndonesia. In voorzichtige bewoordingen zeide hij ver-
der o.a., dat de R,H.S. nog steeds genegen is als deelstaat in een
federaal Indonesië te worden opgenomen.

Deze woorden zijn op de bewuste samenkomst geuit in tegen-
woordigheid van de Ambonnese leiders P.W.LOKOLLO en Ir J .A.MANTJ3AMA.

Volgens een andere inlichting hebben deze Ambonnese leiders
opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de stemming der
B,P»R.M*3*-er8 in de woonoorden, in het bijzonder wat betreft hun
mening ten aanzien van een eventuele vorming van de "Federale Staten
van Indonesië" en met betrekking tot de vraag of zij nog vertrouwen
hebben in de strijd van het R.M.S.-leger op Ceram.

Afgescheiden hiervan aal tevens ingevolge hun opdracht nage-
gaan moeten worden of er B.P.R.M.S.-ere in de woonoorden zijn, die
terug willen naar Indonesië, ongeacht de staatsvorm, waaronder zij
daar zouden moeten leven en of deze personen eventueel propaganda
voeren onder hun medebewoners voor terugkeer zonodig naar "de repu-
bliek Van Sukarno".

De mogelijkheid bestaat, dat Ir MANUSAMA met terzijdestelling
van Dr 5IKIJUI»UW de. leidende figuur der Ambonnezen in Nederland zal
worden, vooral Indien het bericht juist is, dat eerstgenoemde v66r
<ijn vertrek van Oeram naar Nieuw-Guinea door Mr Dr SOUMOKIL gemach-
tigd is namens de R.M.3.-regering op te treden en alle nodig geoor-
deelde maatregelen te treffen o.a. het intrekken van reeds verleende
volmachten aan in het buitenland verblijvende vertegenwoordigers
der R.M.S. Dit zou reeds ter kennis zijn gebracht van Dr NIKUU1UW,
algemeen vertegenwoordiger in Nederland, met de mededeling, dat het
in de bedoeling ligt zijn volmacht in te trekken. Tevens is - naar
verluidt - van de aan Ir MANÜ8AHA verleende bevoegdheid mededeling
gedaan aan:
P.W.LOKOLIO, gevolmachtigd Minister, wonende te Rotterdam;
J.A.LEBELAUW, gevolmachtigd E.M.3.-vertegenwoordiger voor Nieuw-

Guinea en Australië, wonende te Rotterdam;
yiSEBBYN NIEIJTILTJW, gevolmachtigd R.M.S.-vertegenwoordiger in Ame-

rika, tijdelijk verblijvende te Brussel; en aan
KAJADOE, gevolmachtigd R«H.S.-vertegenwoordiger in Nederland.

Voorshands zouden de volmachten van deze Ambonnezen - met uit-
zondering mogelijk van J.A.LEBELAUW - niet worden ingetrokken.
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