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Permanent vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties (Von Balluseck) aan minister van Buitenlandse Zaken
(Stikker), 11 okt. 1950
Vandaag kreeg ik het rapport van UNCI van 11 October inzake Ambon aan de VR vertrouwelijk
ter inzage. Het document (document General S/1842) bevat een verslag van de moeilijkheden
sedert 25 April van dit jaar. Onder andere vermeldt het de opstand van het toen nog KNILpersoneel, de verschillende pogingen tot vergelijk (?) en het optreden van de UNCI. Het slot luidt:
'The commission considers that it has exhausted all the means at its disposal to assist in achieving
a peaceful settlement of the matter, and therefore refers it to the Security Council for
consideration. The commission suggests that the Security Council might reinforce the commission
to utilise the existing machinery for a peacefull solution of this problem, which is provided by the
presence in Indonesia of the United Nations Commission'.
Ik was met Van Roijen in contact en zal op basis van Uw 123 aan Brussel de Britten,
Amerikanen en Fransen op 12 October informeel suggereren door de Security Council een cease
fire order te doen uitvaardigen. Ik zal eveneens van gedachten wisselen met Spender. Ik sprak
vandaag toevallig Palar, die op de hoogte was van de stap van de UNCI, waarvan hij kennelijk
onder de indruk was. Hij hoopt dat de Security Council het rapport naast zich zal neerleggen en
hij verklaarde, dat het Indonesische standpunt zal zijn dat de kwestie Ambon een geheel interne
aangelegenheid is. Hij gaf blijk ervoor bevreesd te zijn, dat behandeling in de Security Council de
opstandelingen zal aanmoedigen door de kwestie op internationaal niveau te stellen. Ik heb hem
medegedeeld, dat, ofschoon Nederland formeel geen partij is, het uiteraard moreel en
sentimenteel sterk geïnteresseerd is.
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