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Hoge commissaris te Djakarta (Lamping) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van
Maarseveen), 9 okt. 1950
Voor Van Maarseveen persoonlijk, mede voor Stikker en Schokking persoonlijk.
Naar aanleiding van Uw 322, 323 en 324 had Schürmann hedenochtend vertrouwelijke
besprekingen met Doolittle en Bihin. Doolittle gaat als voorzitter van de week om half één naar
Rum en zal deze mededelen, dat de UNCI uiterlijk morgenochtend antwoord verwacht op haar
brief. Mocht het antwoord een weigering om aan het verzoek van de UNCI gevolg te geven
bevatten, dan denkt de UNCI aan de mogelijkheid om, hetzij niettemin een schip te charteren en
op eigen gezag naar Ambon te varen, hetzij onmiddellijk rapport uitbrengen aan de
Veiligheidsraad, al dan niet vergezeld van het voorstel, dat de Veiligheidsraad een cease-fire order
zal uitvaardigen. Tegen het eerste plan ziet de UNCI als bezwaar, dat de APRI wellicht uit
voorgewende zorg voor de veiligheid van de UNCI het schip van de UNCI zou kunnen beletten
om Ambon aan te doen en tegen het verzoek om een cease-fire order van de Veiligheidsraad, dat
een daartoe strekkend voorstel in de Raad misschien zou kunnen worden afgestemd.
Schürmann besprak vertrouwelijk de door U geopperde mogelijkheden van een door U tot
Ambon te richten ongeadresseerde openlijke oproep en van een Nederlandse stap bij de
Veiligheidsraad. Doolittle en Bihin adviseerden beide te wachten totdat antwoord van Rum
ontvangen zou zijn. Indien de Indonesische Regering op het voorstel van de UNCI zou ingaan,
achtten zij een beroep op de Ambonezen door U wellicht gewenst. Dat Nederland de zaak bij de
Veiligheidsraad zou voorbrengen oordeelden zij minder gewenst. De zaak was volgens hen nu in
handen van de UNCI en de UNCI moest haar ook in handen houden en zich zelf zo nodig tot de
Veiligheidsraad wenden, omdat een beroep van de UNCI in de Veiligheidsraad meer kans van
slagen zou hebben dan een van Nederland. Bovendien vreesden zij, dat, als Cutts ervan zou
horen, deze het standpunt zou innemen 'als Nederland de zaak bij de Veiligheidsraad wil
voorbrengen, laat dan Nederland maar zijn vingers branden, liever dan de UNCI'. Nikijuluw heeft
een beroep op Bihin gedaan en verzocht dat de UNCI bemiddeling zou verlenen om door hem
aan te wijzen vertegenwoordigers naar Djakarta te laten komen om vredesonderhandelingen te
voeren. De UNCI zal hierop antwoorden, dat zij Nikijuluw niet kan erkennen.
Ik had nog overwogen hedenmiddag een onderhoud met Rum aan te vragen, doch meen,
gezien bovenvermeld standpunt van Bihin en Doolittle beter te doen met tot morgen te wachten.
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