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Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van Maarseveen) aan hoge commissaris te Djakarta
(Lamping), 10 okt. 1950
Mede namens Schokking.
Het kabinet heeft zich uitvoerig beraden over het vraagstuk van de voltooiing der
afwikkeling van de KL in Indonesië, in het bijzonder wat betreft de behandeling der bij de KL
gedetacheerde Ambonezen.
Voorop staat, dat het de wens van het Kabinet blijft, dat de repatriëring van de H. brigade
zo min mogelijk en in ieder geval slechts voor een gedeelte van de Brigade - gedacht wordt aan
ten hoogste 4000 man - wordt vertraagd. Belangrijk is tevens, dat de demobilisatie der
Ambonezen ordelijk plaats vindt en geen gevaar oplevert voor de veiligheid van hen en van hun
gezinnen.
In de huidige omstandigheden acht het Kabinet de daadwerkelijke medewerking van de
UNCI onmisbaar. Het kabinet zal het waarderen, indien gij op zeer korte termijn U officieel richt
tot de UNCI met het verzoek om beide partijen tot een bespreking op te roepen en daarbij
krachtige bemiddeling te verlenen bij dit afwikkelingsproces, met name wat betreft de
Ambonezen. De gedachte om in uiterste nood de Ambonezen naar Nederlands gebied over te
brengen, wanneer hun afvloeiing niet tijdig verzekerd kan worden, is door het Kabinet
afgewezen. Het Kabinet is beducht voor de practische onuitvoerbaarheid daarvan en wenst
veeleer alles te doen om ertoe bij te dragen dat deze mensen binnen Indonesië een nieuwe
toekomst kunnen vinden. Daartegenover is het Kabinet bereid om, mocht de UNCI het nuttig of
nodig achten, ter verzekering van een geregelde afvloeiing der Ambonezen binnen Indonesië,
tijdelijk te beschikken over de bijstand van bovengenoemd bescheiden contingent Nederlandse
troepen, daartoe de nodige medewerking te geven. Deze ter beschikking stelling kan uiteraard
slechts van beperkte duur zijn en zal niet dan op uitdrukkelijk verzoek van UNCI en in overleg
met de RI kunnen plaats hebben.
Het Kabinet is van oordeel, dat, zodra de gevechten op Ambon zullen zijn geëindigd en
de terugvoer der Ambonese gedemobiliseerden naar de Zuid-Molukken practisch mogelijk is, het
demobilisatieproces dezer groep - hetzij buiten Java hetzij op Java - met alle voortvarendheid
dient plaats te hebben, waarvoor de kortst mogelijke tijdsduur moet worden aangenomen.
Uitdrukkelijk wenst de Regering het eventueel handhaven van troepen op gezag van UNCI voor
tijdelijk gebruik in Indonesië aan de bovengenoemde beperking te onderwerpen. Waar van
Nederlandse zijde binnen dit kader in technisch en materieel opzicht zou kunnen worden
geholpen om de afvloeiing van deze Ambonezen op zakelijk en moreel verantwoorde wijze te
doen plaats hebben, kan en moet onzerzijds aan UNCI deze hulp worden geboden. De Regering
vertrouwt dat UNCI, mede door inschakeling van de beschikbare Milobs-team deze
verantwoordelijkheid zal aanvaarden. Mocht U onvoldoende verzekering van de UNCI
dienaangaande ontvangen, dan zal het Kabinet zich nader dienen te beraden.
Het zal aanbeveling verdienen om na het ondernemen van een formele demarche bij
UNCI, zo spoedig mogelijk zakelijk overleg te bevorderen. Van de voortgang daarvan word ik
gaarne nauwkeurig op de hoogte gehouden opdat Schokking en zo nodig het Kabinet nadere
beslissingen kunnen nemen.
U gelieve Generaals in te lichten en mij hun eventuele opmerkingen over de practische
uitvoering van dit besluit kenbaar te maken.
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