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COMITÉ VERENIGDE INLICHTINGENDIENSTEN NEDERLAND. Ex.nr

Nr. KA 713/84 ZEER GEHEIM

Onderwerp:
Rapportage aan het Comité V.C.S.

Bijlage: 1 (ex.nr. )

1s-Gravenhage, 21 december 1957.

Ter gedeeltelijke voldoening aan de toezeg-
ging, neergelegd in mijn aan U gerichte "brief van
11 november 1957, lu.-. KA 660/80, doe ik U hierbij toe-
komen een inlichtingensamenvatting en beoordeling
toestand betreffende Indonesië met betrekking tot
Nieuw-Guinea.

Ik merk hierbij op, dat voorshands niet over
de nodige inlichtingen wordt beschikt om het Verre
Oosten en Venezuela.in de rapportage te betrekken.

De Voorzitter, van het C. V.I.„N. ,

Aan het Comité Verenigde Chefs van Staven ex.nr. 1

i.a.a. Chef Luchtmacht Staf ex.nr. 2^ ht , ,
Chef Marine Staf " " 3 verzonden
Chef Generale Staf " " 4; verzoncLen

Archief " " 5
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COMITÉ VERENIGDE INLICHTINGENDIENSTEN NEDERLAND. Ex.nr. /l

Nr. KA 712/84 ZEER GEHEIM

1 s-Gravenhage , 21 december 1957.

Inliohtingensamenvatting en beoordeling toestand.

Speciaal bericht over Indonesië met betrekking tot Nieuw-Guinea.

Maritiem , militair ;

Er is geen enkele aanwijzing, dat een militaire aan-
val op Nieuw-Guinea op korte termijn te verwachten
zou zijn.

Niet alleen de chaotische toestand als gevolg van de
West-Irianactie, maar bovendien de situatie op
Celebes en in de Molukken ten aanzien van de rebel-
len, is zodanig, dat geen strijdkrachten zouden
kunnen worden vrijgemaakt om een aanval te plegen.
Zowel de nodige militaire kracht, als de nodige
transportmiddelen ontbreken.

Wat beschikbaar is moet worden ingezet tegen rebellen
uit eigen land.

Infiltratie op beperkte schaal is uiteraard steeds
mogelijk.

Er zijn aanwijzingen, dat men met de gedachte speelt
in de toekomst een gewapende aanval te ondernemen
(aanschaf op vrij grote schaal van zeekaarten van
Nieuw-Guinea) .

De mededelingen omtrent het West-Irianbevrijdingsle-
ger moeten voorshands worden gezien als propaganda-,
niet als een reële bedreiging. Uit ontvangen berich-
ten blijkt, dat de P.K.I. ook Chinezen (Indonesische
staatsburgers) opwekt zich bij het bevrijdingsleger
aan te sluiten. .

Het uitvallen van de K.P.M, is oorzaak, dat in de
streken, waar het bendewezen wordt bestreden, tekor-
ten aan munitie en brandstoffen optreden, terwijl
in de rijstimportgebieden, o. a. in het Semarangse -
Bali - Palembangse - en Djambi, het rijsttekort
nijpend wordt.
In Ambon is kortgeleden rijst met buitenlandse sche-
pen aangevoerd.
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Van betrouwbare zijde is bericht ontvangen, dat het
Sovjetbloc economische- en technische hulp aan Indo-
nesië heeft aangeboden en dat de Indonesische ambas-
sade in Moskou door Sovjet-autoriteiten is benaderd
met een aanbod van een niet nader omschreven aantal
schepen»

Een ander betrouwbaar bericht meldt, dat het Indone-
sisch kabinet geen bezwaren heeft tegen het in
dienst nemen van experts uit het Chinees en Sovjet-
Russisch bloc ter vervanging van Nederlandse deskun-
digen.

Politiek; Het Centraal Comité van de Indonesisch Communisti-
sche Partij (P.K.I.) heeft zijn tevredenheid uitge-
sproken over de West-Iriancampagne, uitgevoerd door
het comité ter bevrijding van West-Irian. De leiding
van de P.K.I. beschouwt dit comité als een communis-
tische mantelorganisatie, waardoor men er in geslaagd
is alle lagen van de Indonesische bevolking te mobi-
liseren in een actie tegen de Nederlanders en de
"reactionairen" van andere imperialistische en kapi-
•talistische'landen.

In Indonesische regeringskringen is het besef door-
gedrongen, dat door invloed van de communisten in
het landelijk comité de strijd om West-Irian in het
buitenland geschaad wordt. Daarom heeft zij opdracht
gegeven de vertegenwoordigers van de C.P. en commu-
nistische mantelorganisaties uit het landelijk be-
vrijdingscomité West-Irian te weren. Wel blijft zij
de steun van de P.K.I. op plaatselijk niveau op
prijs stellen.

Het grootste succes in de West-Iriancampagne acht
de P.K.I., dat zij in de opzet is geslaagd militairen
in het verband van de B.K.S. - P.M. (met de militaire
samenwerkende jeugdorganisaties) te bewegen aan de
acties deel te nemen.

Uit betrouwbare bron is vernomen, dat om politieke
en militaire spanningen, zowel in als buiten Indone-
sië te verminderen, alle ministers van het Kabinet
en de Chefs-staf van het leger, de marine en de lucht-
macht President Soekarno hebben verzocht een buiten-
landse reis te maken in zijn eigen belang en voor
het welzijn van de staat.

Gezien het gebrek aan centrale leiding of gecoördi-
neerd optreden is vooralsnog een succesvolle separa-
tistische beweging van de buitengewesten niet te
verwachten.
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