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Hoge commissaris te Djakarta (Lamping) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van
Maarseveen), 5 okt. 1950
Voor Van Maarseveen persoonlijk, mede voor Stikker en Schokking persoonlijk.
Ter gelegenheid van de Nationale feestdag (legerdag) nam Sukarno een parade af. In
verband met de inmiddels plaats gehad hebbende publicatie over de kwestie Ambon en het
telegram van Drees aan Natsir is de aanvankelijk gedachte Nederlandse militaire
vertegenwoordiging bij die plechtigheid dezerzijds sterk teruggebracht. Ik heb bepaald, dat de
eergisteren aangekomen militaire attaché niet zou gaan, omdat hij nog niet officieel is voorgesteld;
Alons was aanwezig met enkele lagere officieren, maar ik had met Alons afgesproken, dat
Scheffelaar en Paulissen zich zouden laten verontschuldigen, omdat zij bij het vertrek van een
troepenschip aanwezig moesten zijn. Geheel wegblijven onzer militairen achtte ik politiek een
onjuiste manifestatie. Na de gelukwensen van missieschefs in ontvangst te hebben genomen bleef
Sukarno alleen met mij achter. Ik begon weer over de slechte indruk van de behandeling van de
kwestie Ambon bij de Nederlandse Regering en kreeg weer hetzelfde relaas over alle mislukte
pogingen inzake vreedzame behandeling, waarbij Sukarno sprak over gevaarlijk optreden van
KNIL-troepen. 'Is de Kwestie Ambon nu ook al onze schuld?' vroeg ik, waarop geen verder
antwoord van Sukarno kwam, evenmin als op mijn opmerking, dat in Nederland wel de indruk
moest ontstaan, dat men Leimena geen tijd had gelaten zijn missie uit te voeren. Sukarno vestigde
toen de aandacht op het feit, dat Drees de normale diplomatieke kanalen was voorbijgegaan met
zijn rechtsstreeks telegram en dat de Indonesische Regering hem op die weg niet had willen
volgen door het antwoord via mij te laten lopen. Vestigde in dit verband wederom de aandacht op
de exceptioneel grote commoties in Nederland. Sukarno haalde toen het hoofdartikel van het
Parool aan. Nadat Schürmann in de loop van de dag reeds Bihin had gesproken, wendde ik mij
gisteravond tot Doolittle. Ik wees hem er op, dat de situatie thans door de publicatie van het
telegram van Drees geheel gewijzigd was en zeide, dat ik nu het moment gekomen achtte waarop
de UNCI nieuwe activiteit zou kunnen ontplooien. Ik zie straks Bihin.
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