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Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van Maarseveen) aan plv. hoge commissaris te Djakarta
(Gieben), zonder datum
Onder referte aan Uw 466 en open telegram van Nederlandse ambtenarenverenigingen te
Makassar aan Minister-President deel ik U mede, dat de Minister-President heden door
verschillende plechtigheden afwezig is, weshalve ik U in verband met het dringen der
aangelegenheden het volgende verzoek.
Gelieve ter kennis van de Nederlandse ambtenarenverenigingen te Makassar te brengen,
dat de Regering kennis genomen heeft van haar telegram voormeld en dat de Nederlandse
Regering stappen neemt in het belang van Nederlandse ambtenaren te Makassar, doch dat de
Nederlandse Regering deze stappen niet publiek wenst te maken, mede omdat zulks niet in het
belang van deze ambtenaren is.
Ik zou het voorts op prijs stellen, indien U zich tot Hatta wendde en met hem deze
aangelegenheid besprak. Kawilarang staat ook in Nederlandse kringen hoog aangeschreven en wij
vermoeden dat een beroep van Hatta op Kawilarang dadelijk tot een vermindering van de
heersende spanning en tot herstel van de orde zal leiden. U gelieve daarbij te beklemtonen, dat het
niet uitgesloten is, dat sommige Nederlandse ambtenaren iets gedaan hebben, dat zij beter hadden
kunnen nalaten, maar dat in dergelijke gevallen men niet de ondergeschikte, die bevelen uitvoert,
maar de opdrachtgever aansprakelijk moet stellen, en dat het daarom van belang zal zijn, dat geen
verdere arrestaties onder Nederlandse ambtenaren plaats vinden voordat hun persoonlijke schuld
overtuigend is gebleken en dat de reeds plaats gehad hebbende arrestaties zoveel mogelijk
ongedaan worden gemaakt. Indien een aantal ambtenaren die gearresteerd zijn, wordt vrijgelaten,
zal dit ook naar het oordeel van Hirschfeld tot grotere rust onder Nederlanders in Makassar
leiden. Indien gij in enkele individuele gevallen evacuatie nodig acht, zijt gij bevoegd daartoe
strekkende maatregelen te nemen.

Kenmerk: Van Maarseveen 4.
© NA, archief Minkol., codetel. 195013
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/16451

