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Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Blom) aan ambassadeur te Washington (Van Roijen), 4 nov. 1950
Uw 299 en 300.
De door U uiteengezette bezwaren tegen het doen van de nieuwe stap, maken wel indruk
op mij. Bovendien valt te wijzen op 2 nieuwe feiten van de laatste 24 uur.
1.
Blijkens jongste berichten is Ambon door de RI bezet. Hoewel guerilla wel zal voortgaan
op Ceram, krijgt de situatie thans internationaal een ander aspect, weliswaar is de staatkundige
ondergrond nog niet opgelost, doch men zal een poging om aan de vijandelijkheden een einde te
maken thans waarschijnlijk overbodig achten.
2.
Bij het debat in de Eerste Kamer over Unie-aangelegenheden hebben alle sprekers gezegd
ervan overtuigd te zijn, dat de Regering al het mogelijke heeft gedaan om aan het bloedvergieten
een einde te maken en de VR te activeren. Ik heb verslag gedaan van de UNCI-rapporten en van
hetgeen in de zitting van 31 October van de VR is gezegd, daarbij de verwondering van de
Regering uitgesproken over het feit, dat de Raad het eerste UNCI-rapport niet eerder heeft
behandeld, zonder met een woord te reppen over de ontwikkelde diplomatieke activiteit. De
tevredenheid van de Kamer was een gevolg van de vertrouwelijke inlichtingen aan de Commissie
voor Uniezaken verstrekt. Overigens kwam uit de Kamer ondubbelzinnig tot uiting misnoegen
van de Amerikaanse handelswijze.
Ik zou U thans willen vragen het doen van verder stappen op te schorten totdat de
Ministerraad zich Maandag nader heeft kunnen beraden.
Volledigheidshalve deel ik U nog mede, dat ook aan Oslo, Parijs en Londen werd gevraagd
medewerking om alsnog het UNCI-rapport te doen behandelen. Dit verzoek trek ik niet in om
geen verwarring te wekken. Het staat toch wel vast, dat van die zijden geen activiteit is te
verwachten zonder overleg met de Amerikanen.
Uit de inlichtingen van Von Balluseck was hier niet de indruk gekregen, dat Indonesië
thans behandeling in de VR positief zou wensen, doch slechts, dat zij geen bezwaar meer blijkt te
hebben daartegen.
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