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De gehele gang van %aken met betrekking tot evacuatie ?an Nederlandse burgers uit Ambon, waarover laatstelijk handelt mijd 698, h e e f t
mij van de aanvang af sterkJ de indruk gegeven van geringe bereidheid aan de zijde der Indonesische autoriteiten tot medawerking om
deze Baak snel af te wikkelen* Instructie8 aan plaatèelijke militaire autoriteiten werden traag en onvoldoende duidelijk d o o r gegeven, gevolg waarvan centraal goedgekeurde evacuatie per Merak
tweemaal misluktea Telkens.werden bezwaren opgeworpen tegen mijnezijda voorgestelde plannen, terwijl mondelinge afspraken niet werden nagekomen. Juist toen ik op het punt stond mij over de5e g@ng
van zaken persoonlijk bij Rum te beklagen, kreeg ik aanwijzingen
voor een wending ten goede* Van Hoogstraten ontving namelijk van
militaire itijda de toezegging, dat twee ambtenaren van het H.C,
voorzien van introducties aamen met een Indonesisch verbindingsofficier naar Makassar kunnen vertrekken met de bedoeling om in
overleg met de terrioriaal-commandant aldaar, d i e terzake tijdens
zijn recente verblijf te Djakarta reeds ondershands i n e t r u c t i e s
heeft ontvangen, de evacuatie per l i j n s a h i p van da, KPM te regeleno
Een dezer ambtenaren zal met de Indonesische verbindingsofficier
de reis naar Ambon vice versa mee maken, Het l a a t zioh aanrtien,
dat de besprekingen te Makassar nog deze week kunnen aanvangen en
d a t , indien alles thana vlot verloopt, afvoer van h b o n op ongeveer 24 dezer kan plaatsvinden. De besprekingen hebben onder mezr
ten doel om te voorkomen, dat ook niet-Nederlanders van deze ev&ouetiemogelijkheid gebruik zullen maken, hetgeen van Indonesische
zijde wordt gevreesd en ook mijnerzijds ongewenst wordt geacht,
Op Ambon zijn namelijk reeds van oudsher verschillende Indonesische families met Nederlandse namen en aiùderzijda ook Nederlandse families met Indonesische namenó Ik zal U uiteraard van het .
verdere verloop op de hoogte houden.
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Ter beveiliging van code-verbindingen Zijn o.a. de volgende piinten van belang :-

I . O p een codetelegram mag telegrafisch nlet i n open taal geantwoord worden.
2. Over de inhoud van een codetelegram mag niet met verwijzing naar dat telegram per telefoon gcsprokcn worden.
3. Dossiers, welke codetelegrammen bevatten (ook in paraphrase), dienen veilig opgeborgen t e worden.
4. Kladpapier, carbonpapier en dergelijke verband houdende met codetelegrammen dienen verbrand t e worden
(versnipperen i s niet voldoende).

5. Afschriften
Kenmerk: Lamping
715. van paraplirasen van codetelegrammen mogen uitsluitend door de afd. Verbindingen vervaardigd worden.
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