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Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van Maarseveen) aan hoge commissaris te Djakarta
(Lamping), 10 maart 1951
Mede namens s'Jacob. Mede voor Van Santen. Referte Uw telegram 801.
Zoals U uit mijn 491 zal zijn gebleken, staan wij hier met betrekking tot de huisvesting
der Ambonezen voor schier onoverkomelijke moeilijkheden. Desniettegenstaande seinde ik U dat
wij het door Van Santen aan Rum voorgelegde schema tot grondslag nemen. Hoewel wij op dit
ogenblik niet weten hoe wij de 12.500 Ambonezen, naast de stroom van bijna 200.000
repatriërenden, die wij reeds huisvesting moesten bezorgen, nog enigszins verantwoord kunnen
opvangen, hebben wij besloten vorenbedoeld schema van Van Santen toch te aanvaarden, omdat
zulks nu eenmaal tegenover de RI niet anders kan. U kunt dus de afvoer overeenkomstig dit
schema voortzetten, met dien verstande evenwel, dat de laatste 1500 zielen hier niet voor 15 Juni
arriveren, dus niet avant 15 Mei uit Indonesië vertrekken, daar wij anders volstrekt geen raad
weten. Wij vertrouwen, dat de RI zal inzien dat wij trachten het onmogelijke te verrichten om de
datum van eind April zoveel mogelijk te benaderen, en dat over deze 14 dagen dus niet zal
worden gedifficulteerd.
In verband met het vorenstaande moeten wij er bij U en Van Santen ten sterkste op
blijven aandringen, al het mogelijke te doen om te bevorderen dat het aantal naar Nederland over
te brengen zielen toch tot het uiterste wordt beperkt.
In overleg met Scheepvaart menen wij dat bij benadering het volgende schema zou
kunnen worden aangehouden:
Onderweg
Kota Inten
1.000 zielen
Atlantis
900 zielen
Aankomst bij benadering in Nederland per:
10 April Roma (ongehuwden)
20 April Castel Bianco
25 April New Australië
28 April Dorsetshire
2 Mei Skaubryn
9 Mei Somersetshire
17 Mei Asturias
5 Juni Fairsea
16 Juni Kota Inten
15 Juni Goya

Aantal zielen
900
1.000
1.600
550
1.200
550
1.500
1.800
1.000
500
Totaal 12.500
Dit is meer, dan waartoe wij in zo kort tijdsbestek in staat zijn.Wij vertrouwen, dat ook de
RI zich daarmede zal kunnen verenigen.

Kenmerk: Van Maarseveen 496.
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