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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van
Maarseveen), 10 aug. 1950
Scheffelaars seinde mij heden over de door hem gemaakte afspraken.
'Momenteel, 10 Augustus 09.00 uur, is de toestand in Makassar nog steeds nerveus doch
rustig. In de afgelopen nacht zijn er geen schoten gelost. KL-troepen wonende in
kampementcomplexen bezetten thans een rayon, dat beduidend kleiner is dan vóór de
ongeregeldheden en zijn gescheiden van APRIS-troepen door een strook niemandsland. Ik heb
met de eigen troepen uitgebreid contact gehad, dat beduidend kalmerend werkte. Momenteel
zijn onze troepen 100% in de hand. Ik droeg gisterenmiddag, 9 Augustus 15.30 uur,
pantsermateriaal 2 humbers, 4 scoutcars en 10 brencarriers ten overstaan van de UNCI aan Kol.
Kawilarang over. Het blijft echter dringend noodzakelijk dat in verband met sentimenten met de
uiterste spoed wordt aangevangen met de evacuatie van alle militairen met gezinnen, hetgeen
door mij reeds aan APRIS en eigen mensen ten overstaan van UNCI is toegezegd. Dit is geen
kwestie die uitstel kan dulden, daar anders het vertrouwen van APRIS versus ons onherroepelijk
voorgoed verloren is en alles mogelijk is. Bovendien is door de troep bij herhaling vertrouwen in
mij uitgesproken en beloofde de troep mij zich volledig te onderwerpen aan mijn leiding. Ik heb
echter zelf uit de aard der zaak aan de troep enige toezeggingen moeten doen, o.a. massaevacuatie op korte termijn. Indien deze toezegging door mij niet was gedaan, dan was naar mijn
mening noch bij APRIS noch bij de eigen troep iets bereikt. Ik moge derhalve een krachtig
beroep doen op Uw tussenkomst teneinde uit de Makassar-impasse te geraken en mij zowel bij
APRIS als eigen mensen acceptabel te doen blijven.'
Het ligt in de bedoeling op 11 Augustus des morgens de besprekingen tussen het
afwikkelingscommando en het RIS-Ministerie van Defensie hierover te laten beginnen.
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