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Minister van Buitenlandse Zaken (Stikker) aan hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld), 13 april 1950
*Van dit telegram is afschrift verleend aan Washington.
Mede namens Drees, Van Maarseveen, Blom, Fockema, Moorman.
Indien alhier ontvangen AP-bericht van 13 April volgens hetwelk President Sukarno de
RIS-strijdkrachten heeft opgeroepen om opstand te Makassar te onderdrukken juist is, kunt U
zich gemachtigd achten de geëigende maatregelen te nemen ter bescherming Nederlandse levens
en belangen in Oost-Indonesië. Tevens verzoekt Regering U:
A.
aan de Regering van RIS officieel mede te delen dat Nederlandse Regering er volstrekt op
vertrouwt dat RIS-Regering haar militaire commandanten nadrukkelijke instructies heeft gegeven
om bij vijandelijkheden alle voorzorgen te nemen ter bescherming en veiligstelling van de levens
en belangen van in Oost-Indonesië aanwezige Nederlanders inclusief Nederlandse ambtenaren in
RIS-dienst.
B.
Dr. Van Straten te instrueren bij NIT-Regering en bij Kapitein Abdul Azis stappen te
doen overeenkomstig sub A.
C.
Dr. Van Straten verder te instrueren om in overleg met Territoriaal Troepencommandant
plannen uit te werken ter eventuele concentratie c.q. evacuatie van Nederlanders en Nederlandse
Kolonie daaromtrent in te lichten. Aan U wordt overgelaten het tijdstip te bepalen waarop Van
Straten wordt gemachtigd tot uitvoering der ontworpen plannen. Indien de bescherming van in
aanhef dezes genoemde belangen de noodzaak medebrengt dat gebruik moet worden gemaakt
van Nederlandse militaire of maritieme middelen kunt U hiertoe zo nodig zonder overleg met
ons overgaan. De wijze waarop uiteraard te bepalen in overleg met Kist en Buurman en zo
mogelijk ook met de RIS. Vanzelfsprekend wordt aangenomen dat U ook overigens voortdurend
in nauw contact zult blijven met RIS-Regering en UNCI en dat deze bij het nemen van
maatregelen daarvan in kennis worden gesteld. Ik vraag mij af, of het niet mogelijk is zonder
officiële stap onzerzijds UNCI tot activiteit te brengen, waartoe ik blijkens het U doorgezonden
telegram 669 juncto 671 Van Kleffens heb opgedragen het State Departement te benaderen.
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