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Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van Maarseveen) aan hoge commissaris te Djakarta
(Lamping) , 2 okt. 1950
Voor Lamping persoonlijk.
De Ministerraad, die zeer verontrust is door de ingekomen berichten, waaruit men thans
met zekerheid meent te kunnen afleiden dat de aanval op Ambon volop in gang is, verzoekt U
onmiddellijk te willen seinen of deze conclusie juist is. Bij bevestigend antwoord is de MinisterPresident voornemens een openlijk beroep te doen op Natsir, om het bloedvergieten te staken,
en alsnog een vreedzame oplossing te bevorderen, waarop de Nederlandse Regering bij
voortduring heeft aangedrongen.
Zou bewerkt kunnen worden, dat van de UNCI een voorstel uitgaat tot een
wapenstilstand?
Het kabinet maakt zich ook ernstige zorgen over de repercussies, die een voortgezette
aanval op Ambon kan hebben rechtstreeks ten aanzien van de Ambonese ex-KNIL soldaten op
Java, die thans bij de KL gedetacheerd zijn en indirect op het KL zelf die bij eventuele incidenten
tussen Ambonezen en RI-strijdkrachten zou kunnen betrokken worden. Zij verzoekt U het
gevaar van een veelvoudige herhaling van het Makassarincident op Java terstond onder de
aandacht van de UNCI te brengen en haar te verzoeken alles te doen wat in haar vermogen ligt
om in deze laatste fase van de afwikkeling der Nederlandse strijdkrachten in Indonesië
incidenten, die een grote omvang zouden kunnen aannemen, te voorkomen. Volgens art. 55 van
de Regelingen betreffende de Landstrijdkrachten wordt het toezicht op de uitvoering van de ter
RTC getroffen besluiten op militaire gebied uitgeoefend op een door de beide Regeringen in
overleg te bepalen wijze, onverminderd hetgeen omtrent het algemeen toezicht op de uitvoering
der ter RTC bereikte overeenkomsten wordt bepaald. Met deze laatste zinsnede wordt gedoeld
op art. VI van de Mantelresolutie, waarbij dit algemeen toezicht wordt opgedragen aan de UNCI.
Er bestaat dus voor de UNCI alle aanleiding om in het aangezicht van eventuele moeilijkheden
zowel de Indonesische Regering als de Ned. Regering, die door U vertegenwoordigd wordt, tot
een bespreking terzake uit te nodigen en maatregelen te beramen die een ongestoorde afvloeiing
van het ex KNIL en een ongestoorde repatriëring van de KL verzekeren. Vindt U het nodig dan
kunt U bij de UNCI een formeel verzoek hiertoe indienen.
Mogelijk zal Stikker morgen na ontvangst van Uw berichten het State Department
verzoeken om Doolittle in voren aangegeven richting te activeren. Misschien zoudt gij de situatie
ook discreet met Cochran kunnen bespreken.
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