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Dit stuk bestaat uit X bladzijden

COMITÉ VERENIGDE INLICHTINGENDIENSTEN NEDERLAND ZEER GEHEIM

KA 2090/83-24 ' Ex'nr'/

Bijlagen: 1 's-Gravenhage, 9 november 1961

BERICHTGEVING INDONESIË EN NEDERLANDS NIEUW-GUINEA

Berichten in rechtstreeks verband met aggressieplannen tegen
Nederlands Nieuw-Guinea

Er zijn geen inlichtingen, welke duiden op een tegen
Nederlands Nieuw-Guinea gerichte aanval op korte termijn. De
verhoogde belangstelling van militaire en civiele Indonesische
autoriteiten voor het grensgebied met Nederlands Nieuw-Guinea
duurt voo.1"̂ . Eind oktober landde een Hercules vanuit Morotai
op Langgui (Kei-eilanden). Aan boord bevond zich een gezelschap
AURI, ALRI en ADRI-officieren onder leiding van kolonel Roekman
(divisiecommandant van het eerste legerkorps/algemene reserve
ADRI). Ter plaatse werd een bespreking gevoerd met betrekking
tot "voorbereidingen vasteland Irian Barat .1962".

Eind oktober deed KSAL (B.D.Z.) een order uitgaan
aan al zijn ondercommandanten, dat het tot nader order verboden

i werd om berichten te verspreiden over operatieve bewegingen
van schepen, vliegtuigen en troepen.

Bijzonderheden met betrekking tot de Indonesische strijdkrach-
ten en de binnenlandse veiligheid

De beide laatste door Amerika aan Indonesië geleverde
, Hercules transportvliegtuigen zijn uitgerust als tankvliegtui-

gen en zijn in staat om andere vliegtuigen in de lucht bij te
tanken.

In de zeer nabije toekomst zullen vier onderzeeboten
, door de Sovjet-Unie in Indonesië worden afgeleverd. De boten

zullen waarschijnlijk door Russisch marinepersoneel worden
overgevaren.

Kahar Muzakkar heeft zich overgegeven. Verwacht wordt,
A , dat medio november al zijn onderhebbende troepen de wapens

•i/1'y ' neergelegd zullen hebben. Op noord-Celebes heeft Ventje Sumual
L . inmiddels eveneens de wapens gestrekt.

Binnenlandse politiek Indonesië'

In het begin van dit jaar is onder auspiciën van het
leger een Grote Raad ingesteld, die hoofdzakelijk is samenge-
steld uit legerofficieren, maar waarvan tevens enkele ministers
met militaire achtergrond en vertegenwoordigers van de lucht-
macht en marine deeluitmaken.

De officiële doelstelling van deze Grote Raad is de
activiteiten van de drie onderdelen van de strijdkrachten en
de regering op het gebied van het herstel van de interne vei-
ligheid van Indonesië en de oplossing van het vraagstuk
V/est-Irian te coördineren. Achter deze officiële doelstelling
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gaat de bedoeling van het leger schuil om deze Grote Baad als
kern van een regering te gebruiken, indien Soekarno zou komen
te overlijden of het presidentschap zou opgeven.

Het Uitvoerend Comité van de Grote Raad vormt een
soort schaduwkabinet, dat als volgt is samengesteld:

Generaal Nasution voorzitter
Lt.Gen. Hidajat hoofd Politieke Zaken
Gen.Maj. Jani hoofd Financiële Zaken
Brig.Gen. Sudirman hoofd Sociale Zaken
Brig.Gen. Suprapto hoofd Nationale Veiligheid.

De regionale commandanten zijn qualitate qua lid
van de Grote Baad.

Het is niet bekend of President Soekarno van een en
ander op de hoogte is.

Volgens de gouverneur van de Bank van Indonesië,
Dr. Sumarno, is de huidige economische crisis de ernstigste,
die Indonesië sinds de onafhankelijkheid doormaakt. Indien niet
voor 1962 belangrijke buitenlandse credieten worden verkregen,
ziet hij de toekomst zeer somber in.

Naar zijn schatting is de dagelijkse behoefte van de
regering aan nieuw gedrukt geld groter dan de staatsdrukkerij
in één dag kan aanmaken.

Gereedheid van de Indonesische strijdkrachten

Aangenomen wordt, dat Indonesië momenteel over ten-
minste 40 vlieggerede MIG-17 en over 20 MIG-15 straaljagers
beschikt. Het totaal aantal aanwezige MIG-jagers bedraagt ten-
minste 82 stuks en vermoedelijk meer dan 100 stuks.

Het blijkt, dat zich op het vliegveld Pitu (Morotai)
MIG-toestellen bevinden, die lang niet gevlogen zijn. Waar-
schijnlijk zijn dit er vier a zes. Op het ogenblik wordt lucht-
machtper soneel van Java naar Pitu overgevlogen om de toestellen
vlieggereed te maken. Mogelijk moet dit bericht in verband
worden gebracht met de door het ANP omgeroepen mededeling van
8 november 1961, dat vliegtuigen naar de Molukken onderweg
zijn om oefeningen te houden in de nabijheid van Nederlands
Nieuw-Guinea.

Wapenleveranties en buitenlandse hulpverlening aan Indonesië

Busland zou bereid zijn Indonesië steun te verlenen
bij de realisatie van het achtjarenplan, mits de P.K.I. (Partai
Komunis Indonesia) officiële erkenning zou vinden in de vorm
van deelname aan de regering. Dit zou moeten gebeuren door de
partij tenminste één "zware" zetel in het kabinet te geven.

Nederlands Nieuw-Guinea

Begin oktober 1961 werd bericht ontvangen, dat diver-
se signaleringen aanleiding gaven tot het vermoeden van een
nieuwe infiltratie bij Teminaboean. Eind oktober werd bericht,
dat deze geruchten bij onderzoek niet waren bevestigd.
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