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Tijdelijk zaakgelastigde te Djakarta (Hasselman) aan Minister van Buitenlandse Zaken (Luns), 7 dec. 1957 
 
Referte uw telegram 631. 
 Hedenmorgen diende medewerker de nota bedoeld in mijn 1177 bij Lapian in. Deze zegde 
toe de nota aan zijn superieuren te zullen doorgeven. Hij verklaarde dat het geenszins de bedoeling 
was van de Indonesische regering dat de individuele belangen van de Nederlanders in het kader van 
de 'West-Irian'-actie werden geschaad en verwees in dit verband o.m. naar de verklaringen door 
minister Sudibjo en de chef-staf op 5 dezer voor de radio afgelegd. Desgevraagd zeide hij te 
verwachten dat deze 'instructies' het gewenste effect zouden hebben. 
 Vervolgens vroeg medewerker wanneer het antwoord van de Indonesische regering op mijn 
vraag of zij bereid is haar besluit tot sluiting van de Nederlandse consulaire vertegenwoordigingen te 
herzien kon worden tegemoet gezien. Lapian zeide thans definitief te kunnen mededelen dat dit 
besluit niet zou worden herzien. Er was hier sprake van een kabinetsbesluit dat slechts zou worden 
ingetrokken als het doel daarvan (de 'terugkeer' van Nieuw-Guinea) zou zijn bereikt. 
 Hij verklaarde dat reeds via het ministerie van Binnenlandse Zaken instructies waren 
toegezonden aan de locale autoriteiten in de plaatsen waar Nederlandse consulaire 
vertegenwoordigingen zijn gevestigd, om erop toe te zien dat deze worden gesloten. Lapian voegde 
hier nog aan toe dat het personeel van de consulaire vertegenwoordigingen zou dienen te vertrekken. 
 Desgevraagd deelde hij mede dat met betrekking tot de evacuatie van alle Nederlanders 
contact was opgenomen met het ministerie van Justitie en dat binnenkort een officiële mededeling 
terzake van Luar Negeri mij zou bereiken. Medewerker wees nogmaals op de onmenselijke 
consequenties van deze maatregel en sprak de verwachting uit dat de Indonesische regering alle 
mogelijke medewerking zou verlenen. Lapian meende dat op deze medewerking kon worden 
gerekend. 
 Medewerker wees in dit verband nog op het ongerijmde van de sluiting van de consulaire 
vertegenwoordigingen waardoor het probleem van de evacuatie aanzienlijk werd bemoeilijkt. Hij 
vroeg zich af of de Indonesische regering er wellicht mede akkoord zou kunnen gaan dat sommige 
personeelsleden dezer consulaten hier zouden blijven om ingeschakeld te worden bij de evacuatie. 
Hierop antwoordde Lapian dat dit punt zou kunnen worden opgebracht bij het contact met de 
Indonesische autoriteiten over de regeling van de evacuatie. 
 Wellicht ligt hier een mogelijkheid om enkele aan consulaire vertegenwoordigingen 
verbonden Mawe-ambtenaren alhier aan te houden alhoewel ik mij daarover weinig illusies maak. 
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