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Hoge commissaris te Djakarta (Lamping) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van
Maarseveen), 30 sept. 1950
Voor Van Maarseveen persoonlijk, mede voor Stikker en Schokking persoonlijk.
Vanavond vertelde Alons aan Gieben te zijn opgebeld door Fockema Andreae die vroeg
of Alons niet bekend was omtrent een aanval op Ambon. Alons was gezien het geheime karakter
van onze inlichtingen terzake genoodzaakt op die vraag ontkennend te antwoorden. Al mijn tot
dusverre over de actie bekende gegevens zijn overigens vervat in mijn SP 22, 23 en 25, welke
telegrammen mede aan Schokking zijn gericht. Zojuist bereiken mij wederom uit NG afkomstige,
op intercepten gebaseerde nadere berichten, inhoudende dat kolonel Kaliwarang 28 dezer te
Namlea is gearriveerd en het commando in handen heeft genomen. Concentratie van aan de actie
deelnemende bataljons vindt voortgang. De totale troepensterkte voor de aanval op Ambon wordt
geschat op 9300 man. Het aantal ingedeelde lichte automatische wapens is abnormaal groot. Het
transport van RMS-troepen uit Ambon naar Zuid-Ceram gaat voort. De RMS heeft een zware
aanval gedaan op Amahai, waarbij het APRI-bataljon Pelupessy zware verliezen heeft geleden en
een compagnie ervan geheel is ingesloten. De alarmerende noodkreten van commandant
Pelupessy wijzen op een noodtoestand. Op 28 dezer is de stad Ambon door de AURI (luchtmacht
van de RI) gebombardeerd en gemitrailleerd.
Vooral dat laatste bericht klinkt onheilspellend. Intussen bedenk ik dat Leimena eerst 27
dezer uit Djakarta is vertrokken en op zijn vroegst in de loop van de 28ste in Namlea kan zijn
gearriveerd. Het is mogelijk dat de beslissing van het Kabinet om de actie in verband met de
missie Leimena nog uit te stellen te Namlea tijdens het bevel tot bombardement van Ambon niet
bekend was. Evenwel is ook mogelijk dat Kawilarang of een lagere plaatselijke commandant de
Regeringsorders in de wind heeft geslagen. Mijnerzijds wordt de UNCI ingelicht. Ik spreek
Maandagochtend Rum en krijg misschien gelegenheid met hem de situatie te bespreken.
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