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Minister van Buitenlandse Zaken (Stikker) aan hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld), 30 maart 1950
*Dit telegram werd tevens verzonden aan de posten te Londen (no. 258), Parijs (no. 211),
Brussel (no. 132), Canberra (no. 82) en New Delhi (no. 128).
Naar aanleiding van het feit, dat Cochran blijkbaar het State Department niet of onvolledig heeft
ingelicht over de jongste ontwikkelingen in Indonesië, hetgeen mij zijdens de Amerikaanse
Ambassade alhier bevestigd werd, gaf ik Dinsdag Chapin de volgende feitelijke uiteenzetting. Ik
legde er daarbij de nadruk op, dat het niet mijn bedoeling was om alarm te slaan, doch om
eventuele lacunes in hetgeen de Amerikanen terzake bekend is aan te vullen:
1.
Wees ik op de ontwikkelingen in SOK, Oost-Indonesië en Ambon. De Oost-Indonesiërs
wensen zelfstandigheid en separatisme zou dreigen, indien TNI-troepen derwaarts zouden
worden gedirigeerd, hetgeen thans op het laatste ogenblik is voorkomen. De militaire opstand op
Ambon is eveneens een ernstig feit, en in het bijzonder voor Nederland, dat daarvoor wellicht
weer als zondebok zal worden aangewezen.
2.
Wees ik op de groeiende ongerustheid van de Nederlandse en Indo-Europese bevolking
ten aanzien van toekomstkansen en persoonlijke veiligheid, zich manifesterende in een tendens
tot verlaten van Indonesië op grote schaal. De Nederlandse ambtenaren en particulieren worden
in vele gevallen moedeloos. Hun wegvallen zou een gewichtige factor zijn, die mede een
chaotische toestand in de hand zou werken, waarvan alleen het communisme kan profiteren.
3.
Wees ik op het belang om Indonesië te beveiligen tegen het communistisch gevaar. IndoChina is thans 'frontdoor', maar Indonesië de even belangrijke 'backdoor', waardoor het
communisme in Zuid-Azië kan binnenkomen.
4.
Wees ik op het feit, dat Acheson's politieke en persoonlijke positie ernstig verzwakt
zouden worden door een ineenstorting van Indonesië, dat tot nu toe in de Amerikaanse ZuidAzië politiek als een soort paradepaard wordt gebruikt.
5.
Tenslotte verklaarde ik dat het onder de bestaande omstandigheden voor Nederland
moeilijk is alleen in Indonesië iets ten goede te bereiken, en dat de invloed der Verenigde Staten
hierbij nodig is.
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