1858
Permanent vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties (Von Balluseck) aan minister van Buitenlandse Zaken
(Stikker), 18 okt. 1950
Afschrift van onderstaand telegram werd aan Washington gezonden.
Naar aanleiding van Uw telegram 21 aan Oslo, besprak ik heden de Ambonkwestie met de
Noorse vertegenwoordiger in de VR, die, na mijn uiteenzetting van de Nederlandse opvatting dat
de VR het rapport spoedig op de agenda dient te plaatsen, verklaarde deze opvatting begrijpelijk te
vinden. In afwachting van eventuele instructies uit Oslo zal Sunde reeds nu aan Austin vragen wat
deze van plan is.
Tijdens het daaropvolgend onderhoud tussen mijn Australische ambtgenoot en Luns
deelde Shann mede, dat de Australische Minister van BZ gedurende de laatste dagen enige lange
gesprekken met de Amerikaanse delegatie had gehad en zich thans afvroeg of behandeling voor de
Raad wel gewenst was. Met name vreesde Spender het opbrengen van de NG-kwestie, waarbij hij
echter van Amerika geen moeilijkheden verwachtte. Indien de VR de Ambonkwestie behandelt,
zal Australië echter een krachtig standpunt innemen en de aanwezigheid van een afgevaardigde
van Ambon verlangen. Het State Department had hedenmorgen Spender doen weten te
overwegen stappen in Djakarta te nemen teneinde Indonesië te bewegen alsnog de UNCI in te
schakelen. Op een desbetreffende vraag werd dezerzijds aan Shann gezegd, dat de Nederlandse
Regering voor alles een einde aan het bloedvergieten en een vredelievende regeling wenst, en
zeker niet a-priori raadsbehandeling eist indien op andere wijze een snelle en bevredigende
oplossing mogelijk is. Hierna bevestigde een lid van de Amerikaanse delegatie aan genoemde
medewerker dat Cochran thans stappen te Djakarta ondernemen zou. Hij voegde hieraan toe, dat
de tijdfactor door het State Departement niet vergeten werd en dat voor het eind van deze week
zal zijn beslist of de demarche succes had dan wel een andere procedure nodig is.
In dit verband is van belang dat Palar mij heden herhaalde dat Indonesische Regering nog
steeds uitermate verstoord is over de 'inmenging van de Nederlandse Regering' en hij Nederland
bij behandeling voor de VR ten scherpste zal aanvallen. Op mijn vraag of misschien langs
diplomatieke kanalen en zonder inmenging van de VR bevriende Regeringen als b.v. de USA een
bevredigende regeling met de Indonesische Regering zouden kunnen treffen waardoor er een
einde aan de vijandelijkheden zou komen zonder gezichtsverlies voor zijn regering, antwoordde
hij 'dit is n.m.m. volkomen uitgesloten'.
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