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Speciaal "bericht over Indonesië m."b.t. Nederlands-Nieuw-Guinea.

Generaal Nasution.

Dat de betekenis van het anti-communistische streven
van Generaal Nasution niet moet worden overschat, wordt ge-
ïllustreerd door de volgende maatregelen, die hij onlangs nam;

a. Een ver"bod, geldende voor de opstandige gebieden, van juist
~" die politieke partijen (Masjumi; Parkindo; P.S.I. en I.P.K.I.),

die de oppositie bij uitstek vormden tegen de coalitie
N.U. - P.K.I., welke de huidige extra-parlementaire rege-
ring steunt. Deze situatie verschaft de P.K.I. als de best
georganiseerde en meest actieve partij zeer goede kansen.

b. Het verbod van alle Kwo-Min-Tang-activiteiten, uitgevaar-
digd ter gelegenheid van de crisis in de Straat van Formosa,
met aansporing aan de Chinezen elkaar aan te geven ingeval
van overtredingen en met de bedreiging van onder-beheerstel-
ling van bedrijven van Kwo-Min-Tang-gezinde Chinezen.

Meer politieke macht voor militairen.

De volgende symptomen wijzen erop, dat de Indonesi-
sche militaire autoriteiten streven naar versterking van hun
positie ook op politiek gebied:

a. Men tracht officieren te doen benoemen in diplomatieke
"" functies, dus niet alleen als militaire attaché1 s.

b. De door Nasution gelaste registratie van hogere burger-
ambtenaren naar hun partijlidmaatschap.

c. Een recent voorstel van de Chef-Staf-Leger om in het parle-
"" ment benoemde militaire afgevaardigden te doen opnemen.

Plannen tot agressie tegen Noderlands-Nieuw-G-uinea.

De volgende feiten wijzen op het voortdurend bestaan
van gevaar voor Indonesische agressieve bedoelingen tegen
Ne derlands-Ni euw-Guinea:

a. Een kleine groep vrijwilligers, afkomstig uit Nieuw-Guinea,
" heeft sedert augustus j.l. een speciale opleiding van 6

maanden bij het Korps Commandotroepen, met de bedoeling,
dat zij daarna worden teruggezonden voor het uitvoeren van
bepaalde opdrachten;

b. Besloten is tot intensivering van de militaire Intelligence-
werkzaamheden in het grensgebied van de Molukken;
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£. Diverse duidelijke uitlatingen van hoge Indonesische auto-
riteiten, waaruit blijkt, dat men aanstuurt op gewapend
optreden tegen Nederlands-Nieuw-Guinea;

d. De activiteiten van het "Nationale Front voor de Bevrijding
van West-Irian". Enkele dagen geleden werd het "West-Irian-
Pionierscorps" opgericht. Brigade-generaal Mustopo, secre-
taris-generaal van het genoemde Front, installeerde het
Pionierscorps en verklaarde, dat het bereid moest zijn op
te treden als een "Suïcide Squad". In het desbetreffende
communiqué wordt gesteld, dat het corps te allen tijde be-
reid moet zijn gehoor te geven aan een oproep om de strijd-
krachten bij te staan in een aanval op "West-Irian".

Brigade-generaal Mustopo, een gevaarlijke fantast,
intimus van Soekarno en zeer links van politieke richting,
stond bekend als "moordenaar van Soerabaja". Dit jaar werd
hij secretaris-generaal van het V/est-Irianfront op aandrang
van de P.R.I. en de Perbepsi.

e_. Er zijn aanwijzingen, dat in politieke en militaire kringen
te Djakarta voortdurend over de mogelijkheid van een aanval
wordt gesproken en dat men zich deze niet als een al te ge-
waagde onderneming voorstelt, vooral doordat men verwacht,
dat de Afro-Aziatische landen terstond de zijde van Indone-
sië zouden kiezen en dat de Westelijke geallieerden van Ne-
derland, zelfs Australië, passief zouden toezien.

Uit de tot dusverre ontvangen berichten kan worden
geconcludeerd, dat rekening moet worden gehouden met de
mogelijkheid van Indonesische militaire activiteit tegen
Ne derlands-Ni euw-G-uinea.

Militaire toestand.

Op Sumatra hebben zich gedurende de maand september
in de militaire toestand in verband met de rebellie geen essen-
tiële wijzigingen voorgedaan.

Op Gelebes worden moeizame vorderingen van de centra-
le strijdkrachten in de Minahassa gemeld.

Nieuwe fregatten voor ALRI (Marine).

De twee in Italië gebouwde fregatten "Imam Bondjol"
en "Suropati" zijn op 24 september j.l. Port Said gepasseerd
op weg naar Indonesië.

Communisme in AURI (Luchtmacht).

Het Hoofd van de Inlichtingendienst van de AURI,
Lt.Kol. Siswadi, is de PKI reeds geruime tijd behulpzaam met
het binnensmokkelen van communisten in de Indonesische lucht-
macht. Dit is niet het eerste symptoom, dat de AURI sterk naar
links overhelt. De PKI wijdt momenteel speciale aandacht aan
de AURI.

Nieuwe vliegtuigen van AURI.

Op een vliegveld bij Djakarta zijn vlieggereed ge-
zien 30 Mig's en 13 IL-28's (bommenwerpers).
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