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,o«a>d iofeii
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QUIHBA
fi*a* fc.rlcht dtgr 0504000 JAS g«h«im TMI Co e tr ing

BE® (v«;rg*d*nn«?aTnft %*
iwlgeo &i*rood*r enig»

« »I«t w»l «&$*èijfc «m e*a pwaiïig 1» aakoa van
d«r cod«r»oli«id«n« iwrtt Jpi daar dit

fe«l«n« enderh«vi« !•* S»t vsrl««rft voor de
tl«nt*ll«o tet «nijg* b«»id«rdtall«af
« nrord«n 4at «nen 4aol der l«deo v»*
««in bepaald» pwrtij, «onl«r o«r*riiï*n» oofc

KrkjtaM» of *oti«f polititó d<miw«4 t*
v*r4*si«rl»««n o»ta£üpd*u Aw ook vawfe i

t)
31 juli '60 te Holland!», op lnailf:'\tit vaai de

**d**l«*6 f* l̂ idön «tuderand» P&pow. KÏKI.tlO,
wttiol (s«i»«iöjf» %a a.ï.)
r (Pro 8*1.)

(?ro R.I.)

KÏHIHIO.

oanrat o,»,i

door
O* StiaRa«*itt« ¥Hft d* «wmoeliaoik» enfctifcïeaZing van

««n

f, jUntr*klMm fin feulteïüanda k*pltaal «nee*
f«tl sffüi nAtiowatötttiö in 4*

Tooaraover b«fc«Rd mx&m s»id*a *»<w a* partij

D» o pr i oh t Ing a*r partij wsrti d«»ti Jd« niat
volVt<MptglK>«p«i gwttrtig octTaE«<in o.ta.

Q.I. figuren |«s i* l»iding.
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alt do ÜEHAtA» î SSATCl̂ ï }5i»mw Ouin«a,
voor fflwuw Ouia»a) m d« SSSIZAÏ

ÓBJKQ8Mir Ni«uw Üuicea (federatie t*tó volker; voor

van krn,oh,t6n % diraocrjitiacfa* grondslag
o) 3a«Vfl(r«tïiiteit "vtxor Öiever Ouinö& »i,a.v.

d* V*K.
ïï.C, «*»<&• tól* in het

*) V«r^erpln^ T«B <t« ïndoJM>fli»ïj« aane^akan <rp S, G,

doos? hut f «i* dat ö
«ntg» «dalen «»t d« juetitls in feanr«ilciBg ke«a. Qolc
voor d«»« partij trö«4t Mr. O» <1« Hijfe* BH&o«s&i«» «l»

op.

1)

r* O» d*
, t«n«iado ssiö of ï»o»r In d«
ft» dasaoór«,ti»oh« Volkspartij.

tfai» fta«£««rt al» oppoaiti« p*rti4
uit

«avat o,»* t
*) led kMtmm worden all* tfïwo»ör« vm

hun l»n<lin«rti
ï>) H«t at«a«r*ohs l» 1*9»

ktatuwn lid «i^. $» p#rti;J i* pikant t«fj«ti
d* dü»o«rtttiflOht irolkepaüP-tlJ «» 4» d«noüynUaefck« u*d«
^*»i«o ^öt oofbrttittfaa va». o«n positief parti^prögnaama
«e g»»i«n 4« flgmiï* 10113 Hr» de aijk# il» adTi«««3f. TOOT-
al ku*ti*.pe**f a makwa %tl uit rwn d« PKSO.
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«an l^ndlneadeBonatratti» ta &AS KAIUgq jgoord va»
'B» doBMmotrail» toondo tte< iafilty^yoft in ^yi jaodolljk
hot vsraletijgwi aldaa» van belang*! Jk* o%4»at«A «ft 4*

se« oti;i*r awaar

teef Instituut dat 4« v»ea-b«3?«i<iia« y«f t voor hot
aort vli^ictulgiaduatrlg in Baiülqyttg («i» l>«fo 12^61 m

, in 4» toÉbew^
rto» :éal ie tot ka*i*r y»n iwt

(si« o, m» info $4/61» t42/É1 »
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«malt lï«wut WKM? ïa»t «wmtre^^n «n t*a&n»n van

t* starkftöj ««««ijl in
om tot »»jpi«-|ir<xiuoti« to icagMin T»» Tllwgtutgon voor

lioht» ttwiapoartvHegiuig*n «n hallooptora
In vi»rtssfiil sa t h* t bovanetftAnii» W«T^ «en ö /«rsenkoiMtti a«t Pol*n
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«n «>»t Ara»rlka. voor yg»to»ta,» v«a d» OTTSS»
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4 *
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.«araoiii jnlijk bcataat »»n
vsn 27 aan»

AUKX g<ur»obn
teven e«i •taf**»•wm 9

4* ov«r ««a
dat

120

Mak s 6

t 4

«*fi iuetrüüti* i» uitgwaaLrdi^iï vooy d* ïytvwn van Ajaaiion* Sik
eoliip dat Jtioh An Uolttlop* «afcaren oT^sötfcit, ;.ileot dtti4e»114ic

aen vlag ^i vo«t*« fr»r vooj&oainft ms» vwrglaain^an door
».
t«d« vmn

o. voor «i* Wvoiking «n voogr «JLUtaJUra» in h«t
van h«t haveng«bi«d naar h«ï biuu*nlatid

d* all» wiJLltainw van iMit s«**a* isordfi» voof tdarénd
e»v«iï"tej«le yjtJwwl^LiJ^' aiaovsiUlflNft t* kuiMMfi

d»
VI'JfSSL
p*tl«m

d«
Toorlopig ff«»t»aXt, daar h* t inh«i«a

oralervond wwrdoöcp 3
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5/62,
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eto»t »ord«o ftj»t oe bij de AiSI in sijnde
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ftaitfeW fa*t *«erfttariaai voor do i<M^$t* stege* hulp*
-• nam da 7ol«or«il« ï^aolutie aan s
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S», afloop vs» hi*» |̂ o»tsfcA*ti* i&j tl» WX3SHH1»
fafcritóam te KAUffins w 11 en enl̂ e to»8töll*n naar

ie

«oh* iwmaaglftjre kan vervoeren, dv 4*t 3tar
IK gebapuite M4 rt» Aaejliqaanjws Iwhlaaioht voor

/^-'^ -*-4-^ !ï"̂ —»-~ Ê*^è-Q,^-*-i .̂ -„ ._

$&/(>35l£/Q2QB/62. (ref. het gepelde in punt 4 van deze info)

Een duidelijk te controleren aankoop door Indonesië is een +_ HFI» 6
miljoen kostend jet vliegtuig voor SUKARKO; het desbetreffende artikel
in de, Hong Kong Tiger Standard van 6 april moge ik hieronder doen volgen:

"President Sukarno, whose hobbies include airplanes, has a HK# 8.500.000.
addition for hia oolleotion, It is a Lockheed Jet Star, vt'hich took off
yesterday from Kai Tak Airport, en route tot Indonesia.
The preaadential airplanes have included Hussian Ilpshyn and an American
helicopter. When president Sukarno makes his frequent state visits abroad,
hè usually charters a ccaiinercial airliner at about KK^ 600. 000. — a~trip.
Sukarno's Jet Star is a 1O-place custom-fitted "VIP" aircraft with four Pratt
and Tffhitney JT-t'2 jet engines mounted in the tail assembly.
Jit Kai Tak, where the airplane was serviced by H. K* Aircraft Engineering
Corporation, the cream-coloured jet for the President was officially
incognito".

«x* 3 i Fiv» a»3 -̂ *- i .1^1^, / /_ s- *t
BOC* 4 f: **-—*'*
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Bc treft i AjTro-Aziatische ateun
voor Indonesië.

Cairo, 10 Januari 1962,

• A

Maandag jl. vond in de peraclub h.t.a.
«en als "popular rally" aangekondigde "bijeenkomst plaats
om solidariteit te "betuigen met Indonesië'a aanspraken op
Nieuw-Guinea en afkeuring uit te apreken over de Britse
bewegingen in het Midden-Oosten.

De "bijeenkomst, waar het woord werd ge-
voerd door de voor dergelijke gelegenheden gebruikelijke
sprekers als de Secretaria-Generaal van de Afro-Aziatisohe
Solidariteitaorganiaatie, al-Se"bai, en Galal, alsmede door
assistant-Secretaris-Generaal van de Arabische Liga, Nofal,
heeft een kalm verloop gehad0 Wel achljnt men, zoals ge-
bruikelijk, bepaalde bedrijven opdracht te hebben gegeven
vrachtauto's met arbeiders te zenden teneinde deze als de<-
monstranten te laten optreden, maar hieraan schijnt weinig
gevolg t« zijn gegeven. De animo was blijkbaar gering,
wellicht ook vanwege de koude en de avonduren waarin de
bijeenkomst plaatsvond.

T«r bijeenkomst heeft m.en enkele resoluties
aangenomen, in één waarvan afkeuring worefct uitgesproken
over de "Nederlandse bezetting van Vi'esti-^rian, dat een on-
deelbaar deel van Indoneai'é is"* Aan Indimeai'é wordt alle
steun toegezegd en alle Afro-Aziatische volkeren en progres-
sieve machten in de wereld worden aangespoord Indonesië te
helpen^ o.a. door boycot van Nederlandse schepen en vlieg-
tuigen. Bijgaand moge ik Uwer Excellentie «en op de bijeen-
komst betrekking hebbend persbericht doen toekomen*

De Ambassadeur,

Zijner Excellentie

de Heer Minister van Buitenlandse Zaken,

r a-Gravtnhage



CAIRO RALLY SUPPORT
FOR INDONESIA

THE popular rally which was held last night at the Press
Syndicate In denunciation of the British movementa

in the Middle East area, announced the following resolu-
tions :

The rally strongly denounces the Dutch occupation
of West Irian which is an indivisible part of the territory
of Indonesia. The rally announces it8 full support to the
people of Indonesia in their struggle to liberale West Irian.

The rally urges all Afro-
Asian peoples and all pro-
gress powers throughout the
world, to support the Indo-
nesian people in their strug-
gle for liberating West Irian.

It appeals to the dockera
and the workers in varlous air-
ports throughout Africa, Asla,
and Latin America, to boycott
al] ships and aircraft which
transport military supplles and
arms to West Irian.

The rally which supports,
without any reservation. the
pollcy of the Government of
Jakarta towards West Irian,
denounces the conspiracies en-
gineered -inside the United Na-
dons almed at piacing West
Irian under a temporary trua-
teeship' by the International Or-
ganisation. Such an act ia con-
sidered as a violation of the aa~
verelgnty and dignity Of the
Indonesian people

M.E. area
With regaid tu Uie British

naovements jn tüe Middle East
area, the rally expressed iU
denunciation of "the provoca-
tive njeasures undertaken by
Britain • and the military rnove-
naents which constitute an ag-
gression against the sovereign-
ty and dignity of the people*,
of the area. and which threa-
tens peace and security In tht
Middle East.

The rally also expresaed It^
denunciat;-in of the Interven-
tion by tritain in the affairs
of the Arab yvorld. The recent
events in the Lebanon reafflr-
med that imperialism does not
hesitate to use any naethod
even to the oxtent of uslnf
arms, in order to effect a couj-
d'etat to ^et rid Of those flght-
ing the reastionary elementa.

The rally also expressed ite
congratulationg to tb» Lebands»,
Jts people ana ' ita Guvernmeet,
for their auccess ln defeatlng
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3M 62317/053/62/of
Itl bii,jkt 4» t

L, twalnda vlucht«iin£»n ui
B* atttoritaitati soudan

gaea preoadent t* willan

na«r

»o«t d«*» maatregel
wsrd*n i» h*t l i oh t win d»

möealijSc» dient i» doan
iaat «o "anti-iolonialistiaoh'1 »og«lijlc to

oog op di

DTDOSSSIB

g) B»f«r«i«l» naar liiform«ti»-lmll»tln nr

Uit lmlt*nl»nd»«
3

ïnroa w*rd

ïGï'Kr?*'
dat op

Cosaaotaart Borenataand barioiit wrd door ««AAM Mnnan-
inlicbtinean beva«tifid.

ondaz«»a1bot«rn wit Bualand 'in

(»ia
t«r«ijï %«*« andar»
WBoixt w«rdan (ai»
242/61, punt 10} ,

nr 242/61, pvmt 6),
b«ffin juni

«K*
«i, 4 «arid.

iV ,ytxïX / /^
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t» |$s**i **»» «nU* «&i*ft»10M* *coftf ÜtówaWHU («atoom) of
1 K B f5 *& ^ *&« ITt «l

*n soacHila i,eL^n fet S-dateli^t daol van
, dit la«t«*«> «jlfUr ond«y tet

2. rï«t TwaftfiJtWüUg 4»n wal *é* ona*tï-5«1;««fiinff van d*

4 % fP*44 «n 5 s 1L--59, Iü |̂ « ia#Ut« g«»T»l bwat*at «r
«oh tor ia veybarKl *»«*'»*», mröda^toftlljio» t«»«önl«ko4iag *«&„ M J
il»t ^rlïïg*» Isausa &p onderkenning
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fcö* t#v*ag««**d» «TRI KÜKAKDO", Icennwi w*

3)5» ooaJBacdajn van aarltiwa &are** VI (Solukkan)
«i». iwtsJ» ^Mitt*sri Ea*Ju (BB®)| «A to^»ij»ift«: mm 4*

4)
H, 3*0.

blijft dot «aritl« ^«wuot. VI een voorraad
<U B.F,M» h««ft mm 6?5 te», Het varbnvik vmi
word t rocht»tra«k» bij d» B, P „F. botroickeei.

0*«n taiak» «n g««Hï drwaa voor optóaf H. 3*1', aijn in hst

8 waard»» aw* »<iei f» FlOBO
ĵ ^^^^^^^^w

w
door

«aa^akt
bet ÏÏTÓ j*ot

a*«'l uit
ra« d* AVBI*

X*
«x* 11 f£f* CM

4*

6. '.
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ZEER GEliH

BB.

o A

}
v^ -

1) Door h»t AJ3fiI-opp»rlMnr»l w»rd opdr#oht g*g*v*n aan
danten van A« ndlltalro g»y»9t«a og voorlopig

i)
•ubaltorn»

3607 aMMmoh«pp»n «n 365

t» w«t«ni
656 ond»roffiol»r«nt

i .14)

4)

(goot Ütria,t i»t boven*taande w»ard r««d« ««rder
door Oo*tric^ £4Wittïd/t

lifli **Mad1 fll TMn^* ^ïaalr a^Ate-r ni^t 'wwrgejwwd t* aljn {MSH onder
»»er inforraatie-bulletin wr 3/62, p«nt 4)t terwijl 4»

rdet w**

5) ZaJ&JMia*.
"l'.fM-'.J'ÏIIJïïS'.ïk t T 'ï'-l \f KI' !̂  "Jf"*: ITTff
„..Z,.» *ÏBfcJ*iB«L*MB.*-V,t̂ «.̂ K,iwA-M.̂ .Jt*-*BUfe—f.- „SlS .̂î -.X î-rt

verband
h* twsrdt i»t«itè v»rwM«n mar

nr 6/62» Past 5). Voorwnrtr b«Éc*n4 $*at lukt hier o* é» I». 8. T, 'e
"TKLOC MEfiADO" (V.T.A. b»»io b«gin f»bru*ri), «T5L,UK

r*rp«r«tie, dat u» «er«edii«id no« n±*
l̂ JW <r> '̂ HAA ̂ ^Oï T ') •

t« aaBiiteni

«R "TAHDJUHO

irwptuit D'

^

d» ohef-ataf AUHJ

sw
»7wituel« opera t i«, Sr *«1 geen operationele

«ordes

e »uUen »1 naar

* 2 *

T TTT r » n
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B?M - Kffo t*. HEL c f f t r t
i> ;, l
•: 62 /0tev-

roliz*nd«

$ maa roor ftregat t*»,
4 «tta voor
$ aita

40
nl«t M« »«korh«id bekend.

9) ifill<A tingen
trof pa

«ohlp UVA 6^00 BET, dat IndoneniB in
vma d» h»»t«ib«ttlin«»n in 1?61 uit Japan <mt-
Tin$, 0<»l»n b«t f»itt d«t g»«prok«n wordt orwr
••n SS ho«pit»*l»oiiipf wcrdt moffall^t Wdo«ld
•«n «o»4«r»oklp voor ond«r»«obot««. Zo«l* «•-
r«pporto«r4 in inforo»tie-t\ül«tln nr 10/62,
jnsit 3t MNtèta op 11 |&2)»«ri J.l. 4 owUr»»^-
irt>t*n «It Kttal»nd ia So îrtba.}» aac^

Wrl abten »pr«k«n d»t dwe end«r«

*oud«n worden («i» inforBaUe-fcullrbln mr
242/61, p«nt 7) t 1« dit BOfitóljk»dMr d*

4
in pl*at» van 2,

•r, >^«n ̂  BIC,
«X» | plT. CKS,

4

*
'/C . J f .

l / - f-

W/ï

.jcvhiu'i
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18'

î
Aft

farao*
3A»

f» «fXMNH» «» t*
«««.Uttnti* t* v«tal&?«ri 'M»

hi«r ovnr 4* f$«kg{|tt«irt d*"IieAH
SUKAPATI" en do •torvrttm

ri B*t

•o "SÏILTAS

2) ui i

J) R*ferwaid« JMt*r hot ^»*t«l4« l» info 6/ë2 ponit $t lt*n gö3f»ppact«*rd
word«n dat 4» ooanumdant v«i suu-itiwa gwtaat VI (2oluÜc«i) aaa
•K.êSAI< (BDe) jpapürteerd* d«t*

4)

£2
4* b*t

iet
soh*d» aan

ïtan

^̂ !Ö3 :̂?M^IB«lï*ii«rt^.^.*^*BI.Tfci^P*.^~j4t^5^.(»%fc.mJP^X*^

r«fiioo&&l
van «<»v«k»r b^sta-,*» «x off lol o trr<rao

öt "KCKAJTJÖ»»1» oi.tvan««i de-

i* ml»
jlc

KCffltTD I t/» Y*

punt 5, k«n £iM«14
link l a*t

Ook .4t»« p»r»on«n «allen

BAK*£* öR*v»»8«B* mt *i*
•oî lt y«g«l»ati«, eo&la ook «««ar Mijkt uit ds
lont»t» v«rlw>03fr»pportftn uit Sollsndia ran d*
ojnmr0a4«n »x «AWAJf WHE.,, s*p«t vooy i&f Utr&tiiH»
«p- fftdtojriand» territoij?* ' .

JK.
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ZKERti

7) Uit fcoogt;*«ir»lue<*)rd* fftff W*«m*feê3&* bro»
dat do d« ïwrftohuUatapf welka beliiat ga» Biet Ao
beveiliging VRT» de pr«»ldf*nt tigAang het bosook a&n

t» Kak^aaay gtandby
T»«deellag «M dat

«X* 51
«X* 4»

C EU k,.
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januari

t» tot iao^ïl54k van 'btlftttf <MBJ
ot>

A«

f* Ia d» jp»döfvo*rifl«
info 13/̂ 2

3oafcorno op 19-
»

1$6t (ftfï

»»»*
t» boudon voor 4*

hierop volgend» p»xa&orloht<m tuttJT t d» MJRI' ' " ' ' '

, dat
SAHj,f (414 l» d« ftwu» van 4»

KM»» lW«1«Mnpi,llg IMlK*) 40S3P 4* 0,8.
»elJc bar i o iv t

Ja <*ft. plaat» v-ao al&ift&nt

4,

nilitair «pMtwt IV (üoiuldam) waaütt* pl«u*n»n

S«f« WW Swa-i $1» 35Ö1 Slïi ''iÉ8MJSuM«i»«Uw ii»i4d«l«

^ .f jM?fft^

mMmwlMiito*
« 2 —
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larwl
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ï« d*

9»

14* 3«t

'*5* &L£

i»

ff*

t-S

f *

g, #

lalt M.nn»n-

in
n voeren.

. Aldauuc-

te»

(HtSA) Installatie» ia d» Molukken wordt

CK*4«»lï«nd<w} t»

woydt ,«t«.oiai:.jLa<i»g

.
1? -jr»atd*ntl»l6 bovol.

«los? veö*» 4* utrljd

ia 4*

aordwot,

d»Ut*

22. Ittn v»r«i«>rfc* peloton pjja ootftiaa 0^0*3 hield
Aatbotu ftc,* ,̂,..-:,

23+

al tralll turo
4* I.» H, 5?, ''e ot)d«r boT«l VUB d* di«nai

oparatlef :S9««ff «w»

4*

vu»
'«Hl fe*t

«it hflt Irif H1ircj>»n
t»ruér*r«Jik«n onder «wiar
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* **

d»
agtitewht gay..' , «alk*

aoeten

«o
«Ml

t» hun

a«i mm tot

"lüSWAKStó&Üt"rnuiff^TrijfitiA
vwo* £

ataxkt» van ««a
**OpH»re»t

ov»r

onb«k#r>d aantal

Op oarüer van ctMf luohtssaohtstaüt
yoorberèidi n̂ flftgg

d*

in v0ö*b«i*»idiö_|}*

.vwa

plaat». Bon
(planaim Mtrlo»

.y<MpX»itt^

3 & 4 ot«8ï>agnl«(%n 4a«l. D
m&r JTaira %«aig0&an o» »»n tïatning op

t» anEt0rg»an, iitngötaJcand 4i«4i% «whter t« worden
kurm»n wïjrdwx uit

.



ex.4/4

'** j •**'

4 a:flo«aiog ;re»t

f» 13» «»£0*tt»«»&f

61
.in

S'Zj:.A'c-ï-*. -V?
7



GEDWEE -EX IS.TPL A A I?

. -_ 18 >nuaxi 1962*

BR 1

\
i-11)

1) De oh«f-*taf AURI veraocM mm ooemaodant AÜHI Wol tor
(£*iid*Cel*b«*) «ttgwad aa4ete deleo ,̂ of laet «ogelijk
amandeli^kw ep«g«tiOB»l<i J^riFKtt SüiOCiC rijat ~

*«n
imn

«tik*

3)

na*r 4« baala

tot 4«

1501 (fu«l) aan
X? «on»*» d*

A* alg*a»n« g«>obili»»»r<Un «p TB n A» vrijwilliger», dit
opgegaren voor do «trijd t«ggn Irlan Barat.

B«t «Uitmlr dl.trlot Tual bewhlfc» ov*r 9 Jobwion
mm p«T-»on»»

T««ioóh1t «u '««a «i«*n iBWnt»rlB«

Hl«ruit blî t d«t Taal ook **ft belangrijk» »oh«koi
iwrd»n -i» T»rlHMMi o«t d» «tn^d cm Irian Ba ra t.

T»n Tarrolg» op infowaatia-btiUatin KT 10/̂ 2 (jrtmt 3) kan oit hoog
g*fnauo*rd* IMMKP l̂ ^rotwtar» bron worA«n g«»«ld dat

(Indopaaiaofae korr»t)13 Jamiari wsyd
h*t

nabij f .Bawan
Op 14
houdan mat g «adüM ondar«wbot«a «a rerrolgona Soansbajm

lm offiolïl» ov»rg«tr« aal plaataviialen op 2? Januari 1962.

6) $«a v«nwi«» «p informatie-bulletin «r 13/02 (ftmt 9)»
uit jwnt J T»Ö dit tnfOBt«tie-ïmll»tia dat de T.T^RQAUHiTO niet
l>elaat «UMI «wt h«t fcegeleidwi v*n A* Oödertesbotea «it

vrordt a«t 4» bedoeld, 4» te
tender 38 «l t Buslaad welke in IndoneaiS

wrwaohtbaar in ( eie «* i
104/61 (punt t) «ft 19 /̂é^ (p«nt 5)
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ZEEP GEHEIM

t) Voor *» aanmatig» froact«n op P»ttlaur« »t jn g*«n "alagbuUan"
*ft&»e»ig* Kr «ijn 66 f»kr|t*ö «n 00.000 p«trot«m 12,7 n» "bo-
•t&lkbaar f*ó* è» «f jfottiauwi wnwaiig»

8} Bij h*t UohnlBoh atinadron op Hueetn B*» tra K*gar« (bij Ban-
do«
dl»

Qna»rkipgi Dit

Er i
tot 2« vll#««r v«tt

9) l» militair ywat TIII (Qoat^ava) i» Ét huidig et*yfct* In
dit g»bi*d 21 bataljon*, w«rraiu

t ia oj»l«idin«» PAEA,
t In opl«ldlnet B4IDSR »«i«T* april.
f «fttM*l oi«t in»«tba*r,
t onbek»nd,

14 »»t varl*r*nda tefcort*n wn 20

V*n d»»* 14 ln«t»t« ba^ljona «i jn 9 b«t«l jorm in ê§-
oktoWr tot «n «uit AlMMMdtMi» 1?61 t«ru«««k«Brd uit
•n T»r»oodeii;jk «ti«i op

ZSEH
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tó.
GEHEIM

22 1962.

&*$wMi ïnlidhUagwi A^Hl) gKfr..o»
d» offJqitX»

Ja
n d»s«

K. y

«««r

tot sinkan
ABG boojsi b«voM«n *toh 45 «UMI

,'» hadden tota*n& 4* 40 «na

inu» d« Kapt. ALHI
en 45

M

Sw Ü.S'.JJ.̂ c op ïioi »o««ot dat al j werdwi &aaa»vaXl*n door 4»
aan tjöt op*«i*»n. iwur»o «n »«*

«ft d»i Bij «b*öl3üït alet b**3Wkfe*n waren bij
op B*4«rl«M» Si«u« Oulo»au

«lelt aan boord bwlad#n van 40 Jk
van ö

Dloh
M. f, B,1 a

dat

hivl,

«at het
$aln»p*ot««r<i ««rdma «9 hua

Het blijkt 'trouaraiM dUtt h»t Hoofd Bureau
no

to th» 'm»**** of
wör« oivllian

Op
«tailw te

M0FOÏI, dat dit w*»
«f

"« Hij
on *ri»4o» of

of •wpjMHö
«o. 0tr«n#tlt*» aoral*

of fio«ra werö not 4*ak bound ia

**t»ff

•ae./1-̂ l»
«st* 3 i
•x. 4 f

5 i
6 i

, <?
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22 1?62.

u

LQPIïïPO 3/62

LOPIÏÏFO 3/62

*)
i.FWc-.,1.*t .MP*_rfr JBH v̂jJbnjSL JHP -A.—••£'<4vJP|!lildJfe,.4b* f̂,*«n-JBV.-* j-i*».*. jBfcw*tet*Sii*»JBP»i*«f JLs, '- VIL.*

LU o «n *•• ia fe** imn SI|A »ap*n (L.E.),

b«t f»itf dat de*« di«f»t«ll»n door ét b«volklo« opgewerkt e»«t«n

JLM?l¥!3Kï!̂ ^

2) On M

van 29-12-1961

i» (il» Informatitt-^ntlletin m- 4/62) •
H4|MKU«I in «MBO

son b«aotcn aijn «ioix aobtw 4» handslowi^»» mm KIRIHIO t*
plaaixw m «w»jr t* gaan to^ h*3fc
•van A»

Dit

*atee&t(M!» wè**pr«MU?tp«y«oa»«lt t* W**B £ f40 «ua, w—w , ,
grittfan» dl« bijna tot eon staking »*nl*idin« gav*n» b»treff«n.de
-——*---•—«*"- 4n dien0tfcl*din£ «a -•- —«----— *^-^

«tolkCoaet»Pta«rt H«t C.W.K,0, v«n
kort»

4) Op ««n *ij«»nfc«a«t v*m de nation»!» dt>f»nai»r«Ml («ie ..
talltti» MP 1/^2) f TVotre»set«n d««r ScuJcan» «m bi^gowoond doox- dn
<&*f* i»tt •iAiNMB fH d» *t«f van ^Opv t̂tAl.* XHXAH'
«ioten tot 4* qprlQhtlmr ren do *m®timX IRIAg BARAT O^JA
(Prorlnoi»

«•lijktijdig» b«vt>t

ZEER GEHHr..'!
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*» 2 «»

at

owmandant 7»n »ilit*ir gwwet XV
tot haiiniftijidag ytn d» 6M>r«

lM

ftvéni «oardt 4» a«nl#« vtn Mm
vooy « TM?»<nri» mm A*

„,
«x.



45/3 Xaratsji, 6 januari 1962

Ond.: Krijgt Ambassadeur van Indonesië
te Karate;)! een "belangrijk commando
bij eventueel gewapend optreden
tegen Nederlands Nieuw-Guinea ?

De Ambassadeur van Indonesië te Karatsji, Brigadier-
Generaal Roekmito Hendraningrat,. is door President Soekarno
naar Indonesië ontboden voor het geven van militaire adviezen
voor de eventuele benodigde operaties tot de "bevrijding" van
Nederlands Nieuw-Guinea. Brigadier-Generaal Hendraningrat zou
militaire adviezen moeten geven omdat hij Oost-IndonesiS zeer
goed aou kennen en gespecialiseerd zou aijn in de byzondere
wijze van oorlogsvoering in gebieden met natuurlijke obstakels,
Be Brigadier-Generaal heeft zich onderscheiden door in 1958
de opstand van de rebellen in Noord-Celebea efficiënt en vrij
spoedig te onderdrukken en ik verneem dat laden van het personeel
van de Indonesische Ambassade alhier min of meer verwachten dat
hij een belangrijk commando en wellicht zelfs het opperbevel zou
krijgen indien tot militaire actie tegen Nederlands Nieuw-Guinea
wordt overgegaan.

Gisteren vertrok de Ambassadeur per vliegtuig naar
Djakarta. om zich van daar bij President Soekarno en de speciale
staf voor de ''bevrijding" van Nederlands Nieuw-Guinea te voegen.
Op het vliegveld werd hij door journalisten gevraagd waarom
Indonesië" juist nu het tijdstip gekomen achtte tot de "bevrijding"
over te gaan en of deze timing wellicht in verband stond met
de overweldiging van Goa door India. Hierbij moge worden aange-
tekend dat het optreden van India tegenover Goa hier zonder
uitzondering een uiterst slechte pers heeft gehad en nog heeft,
niet het minst omdat men vreest dat het aucces van deze operatie
en het uitblijven van enigerlei sancties door de Verenigde Naties,
de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk, de Regering te
New Delhi zal aanmoedigen nu ook militair op te treden tegenover
het 1/3 gedeelte van Eashmir dat in de praktijk door Pakistan
is bezet, het a.g, Azad Kashmlr.

o
Zijner Excellentie de Heer
Minister van Buitenlandse Zaken,
's-GBAVENHAGE.-
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Niet onhandig antwoordde Ambassadeur Hendraningrat dat
het gekozen tijdstip voor de "bevrijding" in het geheel niets
te maken had met de actie van India tegen G-oa, Het was een
volmaakte coïncidentie dat deze "beide gebeurtenissen in een-
aelfde korte periode zouden vallen. Hij deelde mede dat zijn
Regering reeds in 1958 de inlijving van West Irian bij Indonesië
had willen forceren, zo nodig door militaire maatregelen. Dit
kon toen evenwel niet geschieden omdat er op verschillende
plaatsen in d^ Republiek Indonesië plaatselijke opstanden waren
uitgebroken,aan het onderdrukken waarvan het Indonesische leger
zijn krachten had te wijden. De Ambassadeur voegde hieraan toe
dat de Nederlanders en met name de autoriteiten op Nederlands
Nieuw-Guinea, de geestelijke vaders van deze opstanden waren en
deze ook hadden georganiseerd. Nu was het rustig in geheel -
Indonesië en konden de Indonesische strijdkrachten zich aan hun
nieuwe verheven taak gaan wijden. Juist ook omdat de Nederlanders
vanuit Nieuw-Guinea uit steeds weer zouden trachten ongeregeld-
heden in Indonesië in het leven te roepen, kon zijn Regering een
verdere Nederlandse aanwezigheid daar onmogelijk langer tolereren.

Ka nog te hebben meegedeeld dat een spoedig succes van een
militair optreden door Indonesië tegen West-Irian gewaarborgd
.is en dat het geen twijfel lijdt dat de bevolking van dat ge-
biedsdeel geheel pro-Indonesisch is en reikhalzend naar de
"bevrijding" uitziet, besloot de Ambassadeur met te zeggen dat
de deur tot onderhandelingen nog niet is gesloten doch dat deze
uitsluitend zullen kunnen plaats vinden op basis van de over-
dracht van West-Irian door Nederland aan Indonesië'.

Het ia Brigadier-Generaal Hendraningrat nog niet bekend
wanneer hij in Karatsji terug zal kunnen zijn.

De Ambassadeur,
voor deze,

(Jhr.B.J. Elias)
Ambassaderaad
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o.*•>V^̂ f̂c*l̂ ^̂ •*'î :J•JA-̂ l.1••iJ•.*̂ Jb̂ ...T•̂  *..* -A-

tmsm ($«m)* Korotal, T«rnftt. en ojailolo

hiftld T«rb»nd iwt ét
l*
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A ICHfitLCfc»

iMiLD*

*«*» 2MAO

H|& 12 do MoiuS ;̂î a^tïo^i^ ̂
b.•'*•*

Januari v»ï-y»Bg«a üoor tot uit

Gi^aofiiaferi j» tal jon (a»iü«ra} vojnad* de fccra vnn
d#t«alwK*ant beatot^L voo* d»

bulletin» 117/61

III

III aou
Bal 53Ö/it + K. K. O. 4 tóobrig' + v»*Uaal«««dt««t «t

( ontboa&au wem (»i« Info 196/61 punt |),
waw ov^rl^ne» soado ^»«ll ia info 235/6 1

pB«tt 3» &«% ï**»l̂ on 5^0/8 an^wrarad tuw «wden tot
«MKI p«nu>buti8tontui.t«ajoa «n éo*i »ou «n«it uitmaluw va»
d* Iwttful» jHdy»oiiutl«t*n» b îor*o4« tot d*

ASfil» ÏAttn^li^t &* dit
09 J»v% t» toeman ïxMJObikkwi iswt Iwt

* 2 -
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939/0-82* New Delhi, l februari, 1962

T>' *

India. : en déi^Soy 3 « t-ünle . -

' Het bezoek van de voorzitter van het Praesidium van

'de Opperste ( Sovjet, de' heer Breznev, ligt weer vrij lang
'iohfer Vna. Hij kwam op 15 dsvember j.l. aan, juist bij-

Vtijdss 'om' zijn ssegen te geven aan India' s optreden in Goa
lèfevê trô weör̂ op., 28 ̂december, na geheel India te hebben

î ón'dgeraiad en. pverai gesproken te hebben over drie .
oVdïrweî énlV'.da' sovjet 'vooruitgang, de vriendschap tussen
, , , > f

India 6n .da SoyJet-Ünie '(of liever tussen het volk van
ïridï* '&n. net, Sovjet volir) en het verwerpelijke kolonialisme.

• " • " e ' ' " " l

aêmnetten dat het tijdstip van het bezoek van
bepaald
Indische

dat
' J J ' .r

Okrb:a stóov , ött'YBulganin hun bezoek brachten vlak vóór de
* *- - "V.̂  W " r "$ *fj"

ga.'T&rkl e zingen en cfearfiede hun zegen gaven aan en
^^ * iU ^ > - s ' ^ ^ -11

Ui t spraken in het bewind van de heer Nehroe.
, " j - '

ISèn a a g ' ^ B c ü t t v 1 a beOTolc een' dergelijke geste.
. na'tuür'ïi'jk wel wat overdreven, liet India

r-iwïj, Hehro» :worcLt 'immers in oommunistische kring niet
* -•"E i ^-«L^ ' " ^ ' j " " ^ -^ *" . " " I * ' i 1

"WfcBottbuwd;al̂ !:*ea öoolalistlöoh land. Het behoort in wezen
tot de vijandige kapitalistische wereld, maur anderzijds
i3 de buitenlandse koers van de regering van de heer Kehroe

Zijner Excellentie do Heer Minister
van Buitenlandse Zaken
te

- de Sovjets -
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de Sovjets niet onaangenaam. Bovendien is de binnenlandse
koers van de Congrespartij zodanig, dat de communisten

deze in de eerste plaats bestrijden omdat ze niet
radicaal genoeg is. In feite ia de visie, dat de Sovjets
voor dit tijdsgewricht hun zegen gaven aan Nehroe's
bewind dan ook minder onjuist dan men op principiële

gronden zou moeten Aannemen.
Het was vermakelijk waar te nemen hoe de heer Sreznev

de innerlijke tegenspraak tussen theorie en praktijk

dikwijls trachtte te overbruggen door, wanneer het te pas
kwam, niet over de regering maar over het volk van India
te spreken.

. .Inlïussen wijst alles erop, dat de Russen India zien
als een geer nuttig element in hun politiek. Qua volks-
massa^ £3 India het enige land dat zich met China kan

maten* In ean geheel communistisch Azië - en daar geloven
dé Bussen Tast aan - zal India dus een voor de Russen

nuttig tegenwicht tegen China vormen. Rusland en China
zullen tegenover de kapitalistische wereld steeds min
of meer é'é'n lijn trekken, maar binnen een communistische
wereld Bullen da tegenstellingen tussen de twee, zich
verschuilende achter ideologische debatten, uitgevochten

moetejn worden* Daarbij e al Rusland de hulp van India's
massa nodife hebben. De Russische politieke lijn, die in
weain meestal op zeer lang zicht wordt vastgesteld,
houdt rekening met deze toekomstige ontwikkeling.
YrtsndaQhap, met India is reeds daarom een grondbeginsel

van de Sovjet-politiek.
ïen tweede ia India bijzonder nuttig voor de Kussen

door ssijn aspiraties tot het leiderschap van de Afro-
Ajslatiao&a groep. Deze groep is in wezen anti-koloniaal

«n,.<Ju,» In «en anti-positie ten opzichte van het Westen.
kan dus aalpen bij het afsnijden van de grondstoffen-

en de mark-t voor industrie-artikelen van
Weat-Buropa. Deza twea doeleinden welke voorzaten bij de
Russische anti-koloniale aotie, komen zowel de Russen

als de Indiërs gelegen. India, immers, hoopt in de jonge
i *

staten afzet te krijgen voor zijn industrie-artikelen

- en hoopt -
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en hoopt grondstoffen daarvandaan te "betrekken. De

vele Indiërs in Afrika vormen hiervoor etn basis.

- Of deze berekening juist zal blijken uoet er niet toe;

zij leeft in India en is mede bepalend voor de politiek.

Deze situatie brengt de Indiërs weer meer in het anti-

Westerse kamp, tot voordeel van de Russen.

Een ander voordeel voor de Russen van het Indische

leiderschap bij de de-kolonisatie is dat India evenzeer

als de Sovjet-Unie het Chinees gewroet in Afrika vreest.

Ook hier ia dus identiteit van belang.

De gehele positie is voor de Russen voordelig, omdat

India steeds op de voorgrond zal treden, zowel tegenover

het Westen als tegenover de Chinezen, terwijl de Russen

op de achtergrond kunnen blijven.

Indisch belang, en ook Indische ijaelheid, werken

samen om de rol welke India door de Russen wordt toe-

gespeeld te aanvaarden. In de eerste plaats kan India

de Russische steun in het conflict met de Chinezen best

gebruiken. Zoals hierboven werd uiteengezet heeft India.

niet alleen emotioneel belang, maar ook economisch

(of imperialistisch?) belang bij het verdrijven van de

Europese invloed uit de koloniën en in het bijzonder uit

Afrika. Het wil een langzaam overnemen, zonder al te

grote schokken, omdat door té grote ontwrichting het

eigenbelang zou worden geschaad. Misschien willen zelfs

ook de Russen een al te grote des-organisatie voorkomen

omdat dit de Chinezen te goede kansen zou 'geven.

Ook in ander opzicht lopen de Russische en Indische

strevingen parallel. Pakistan is voor de Russen een

Westerse basis en voor India een weggebroken Indisch

gebied, dat ten onrechte een deel van Kashmir vasthoudt.

Voor het ogenblik is deze uitdrukking misschien nog wat

te sterk. Hehroe houdt zeker in alles rekening mat het

Kaahmir-vraagstuk, maar hij wenat vermoedelijk geen

absorptie van Pakistan (althans op dit ogenblik).

Er zijn echter ook andere geluiden naar voren gekomen

juist na de Goa-crisis. Krishna I'enon heeft zojuist,
t *

in het voetspoor van een uiting van ïïehroe, verklaard

dat de zaken tussen Pakistan en India niet vatbaar zijn

- voor bemiddeling -
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voor bemiddeling omdat niemand in deze neutraal kan zijn.

Dit kan betekenen dat men vasthoudt aan de wapenstil-

standslijn en iedere druk van derden ten bate der

Kashmiris zal verwerpen, maar het kan er evenzeer op

wijzen dat India zijn groeiende militaire en economische

macht zal gebruiken om de regeling van üe vraagstukken

met Pakistan door machtsvertoon te bevoraeren en niemand

mag daartussen komen, vooral de Verenigde Staten niet.

In alle voor India belangrijke vraagstukken vindt

het de Sovjet-Unie aan zijn zijde : China, Kashmir en

de koloniale kwestie. Hoe zouden de verhoudingen tussen

die twee landen niét uitstekend kunnen zijn?

Een uiting van dit parallelisme van belangen vindt

men mijns inziens ook in het militaire. India gaat steeds

meer ovsr opJBusaisch materieel. Thans gaat dat nog

niet verder dan typisch van twee wallen eten, gelijk past

bij de non-alignment politiek. Ik heb echter een sterke

aanwijzing dat onlangs besloten in veel verder te gaan.

Het zou mij niet verwonderen indien voor elk stuk

materieel dat de Verenigde Staten aan Pakistan geven

twee dergelijke stukken door de Russen aan -India ter

beschikking zullen worden gesteld. Het oude Brits-

Iniïische leger werd in een verhouding van twee op een

tussen India en Pakistan verdeeld. Het zou in de lijn

liggen, indien de Russen zouden medewerken om deze

verhouding te handhaven. De Indiërs zullen in ieder

geval tot veel bereid zijn om dit te bereiken. Gezien

da geheimzinnigheid waarin de Indische militairen

eioh hullen, zal het zeer moeilijk zijn in deze enige

zekerheid te verkrijgen eer het zover is, maar de aan-

wijzingen dat in deze richting wordt gedacht sijn aan-

wezig.

Men moet intussen rekening houden met het feit dat

de Indische politiek zeker niet uitsluitend gebouwd is

op de samenwerking met da Sovjet-Unie. Zo de belangen

van Indiërs en Russen in drie grote vraagstukken in

dezelfde richting liggen, zo is beider einddoel toch
* *

verschillend. Voor India is de non-alignment politiek,

- gemeenschappelijk -



gemeenschappelijk met de Belgrado-landen, een soort

rugdekking tegen een te grote af hankelijkheid van de

Russen. Bovendien houdt men 20 de weg open om ook weer

op het Westen te steunen.

Het binnenlandse gevaar van samenwerking net de

Sussen ziet men ook wel. Het Congres is zeker niet

vriendelijk voor dé communisten, maar dit is voor een

groot deel ook bestemd oia de rechtervleugel van het

Congres niet te zeer te vervreemden. De rechtervleugel

van de communisten vindt het allang goed als het Congres

de conservatieve krachten bestrijdt. Deze groep steunt

dan ook de linkervleugel van het Congres (bijvoorbeeld

bij de verkiezingscampagne voor Krishna Menon).

Het Congres en de rechtervleugel (de Eussisch-gezinde)

van de communisten zijn als twee honden die wel tegen

elkaar blaffen maar elkaar niet bijten.

De gedachtengang welke achter de houding van de

linkervleugel van het Congres ligt is deae : Met de

jaren .is de Russische revolutie steeds meer aan het

matigen, om niet te zeggen verburgerlijken. India

radicaliseerd langzaam. Over enkele jaren zal het streven

van de communistische partij in Rusland en de Congres-

partij in India vrijwel gelijk zijn. Leze gedachtengang

bindt nu reeds de leiders van India met die van Zuid-

slavië, Ghana en de Verenigde Arabische Republiek.

Ook van Indische kant volgt men in dit opzicht een

politiek op lang zicht. Ook hier weer een samengaan

met de Belgrado-landen in het vertrouwen dat uiteindelijk

geen tegenstelling zal ontstaan met de politiek der

Sovjets. Of deze theorie juist zal blijken is een andere

vraag. Voor het ogenblik is het echter van belang dat

Nehroe en Menon in deze theorie schijnen te geloven.

Het bovenstaande geeft een weinig opwekkend voor-

uitzicht voor de verhoudingen tussen India en het Westen.

In de de-kolonisatie kwestie en in de kwestie Kashmir

staan de Indiërs schouder aan schouder met de Russen.
* •*

Dit zal zo blijven totdat de koloniale kwestie is

- opgelost -
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opgelost. Het Westen heeft maar één troef in handen

in dit spel, namelijk dat India nog steeds Westerse

hulp nodig heeft voor zijn economische opbouw. Dit is

een troef, welke in waarde achteruitgaat naarmate India

zich sterker ontwikkelt. India heeft het Westen voor-

lopig echter nog heel hard nodig en in belangrijkheid

staat het derde vijfjarenplan voor India zeker niet

ten achter bij de de-kolonisatie politiek. Het Westen heeft

dut» nog een stevige stok.

Helaas is het in het Westen nogal eens de gewoonte

luid te spreken en weinig te £oen wanneer de 'non-eomaitted'

landen zeggen naar de Sussen te zullen gaan om hulp.

Het spreken over beperking van hulp is uiteraard een

zeur gevaarlijk, om niet te zeggen ondeugdelijk middel.

Het Westen - en vooral de Verenigde Staten - zal moeten

leren 'to speak aoftly but carry a big stick' en immuun

te worden voor ds chantagepolitiek der 'non-aligned'

landen. Té grote Indische haast en druk zou automatisch

de rem'eaohtjea in werking moeten stellen zonder publieke

aankondigingen en met het argument d%t er bijvoorbeeld

meer geld nodig is voor rehabilitatie van verdreven

aettlers als rechtvaardiging.

Helaas is zulk een politiek niet te verwachten»

althans niet aolang het zal afhangen van mijn Amerikaanse

collega alhier, die het oor schijnt te hebben van

President Kennedy.

De Ambassadeur,

n '
L CL L ti. J <t(, / /'-.

(Jhr.Mr. G. Beelaerts van Blokland)



98/25 Belgrado, 10 januari 1962,

Onderwerp: Zuidslavische critiek
op Indonesische
Communistische Partij.

In de lofzangen op de harmonieuze verhouding tussen
Zuid-Slavie en Indonesië, die men h.t.l. regelmatig kan
lezen en horen, heeft zich een scherpe dissonant doen horen.
In een buitengewoon lang artikel in Politika is n.l. de
Indonesische Communistische Partij, en haar leider Aidit,
fel aangevallen over een resolutie, aangenomen n.a.v. het
22e Congres van Moskou. Deze resolutie, waarvan overigens
d« tekst slechts gedeeltelijk wordt weergegeven, wordt be-
titeld als dubbelzinnig, "double-faced" etc. Hoewel China
niet met zoveel woorden wordt genoemd, ligt het er dik op,
dat het de Zuidslavische communisten bijzonder onaangenaaa
ia te moeten constateren dat hun broeders in Indonesië de
Chinese houding vergoelijken, goal niet openlijk steunen.

Het is niet de eerste keer dat de Zuidslavische pers
de degens kruist met de Indonesische Communistische Partij
en haar leider. Ik moge verwijzen naar het laatste deel
van mijn brief van l augustus j.l. No. 2281/582, waarin
ik melding mocht maken van een artikel in Borba d.d. 3 au-
gustus, naar aanleiding van aanvallen van het officiële
orgaan van de Indonesische Communistische Partij op de
Conferentie te Belgrado. De^pro-n^^pa^fl tendens van Aidit
en de zijnen met de daarurt"voortvloeiende vijandige hou^
ding t.o.v. de Zuidslaviaohe communistische lijn zijn hier
welbekend.

Op de uitnemende verhoudingen tussen de Indonesische
en Zuid-Slavische Regeringen, waarbij de steun van Zuid-
SlaviS aan de "justified claims of the Indonesian people
for the liberation of West-Irian" expresselijk wordt
gememoreerd, zal de houding van de Indonesische Communis-
tische Partij m.i. weinig invloed hebben. Politika merkt
overigens op dat deae partij de Indonesische Regering met
name op dit punt heeft gesteund. Het Zuidalavische blad
spreekt er echter wel zijn verwondering over uit, dat een
pastij

Zijner Excellentie ../..
de Heer Minister van
Buitenlandse Zaken,
's GRAVENHAGE.
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partij, welke aan de met Zuid-Slavië bevriende Indone-
sische Begering hare opmerkelijke steun verleemt, Zuid-
Slavië bekritiseert op een wijze welke "damaging to
international relations" wordt genoemd.

De Ambassadeur,

(Mr S.G.M.Baron van Voorst tot Voorst)
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G E H E I M Zijner Excellentie
de Heer Minister van
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3027-85&S/256 Hong Kong, 29 december 1961.

Communistisch Chinese steun
aan Indonesië

Ik heb de eer Uwer Excellentie te "berichten dat»
naar ik uit betrouwbare bron vernam* Soekarao zich in 1958»
toen de situatie in Indonesië moeilijker dreigde te worden
tengevolge van voortgaande acties van de rebellen, tot com-
munis tisoh China zou hebben gewend met een verzoek om steun
in de vorm van wapenleveranties, China zou tóen voor een
waarde van U3$ IZDjmüjoen aan oorlogsmateriaal in allerlei
vormen aan Indonesië hebben doen toekomen. Het spreekt van-
zelf dat dit niet betekent dat de leveranties geheel vanuit
China hebben plaatsgevonden* doch wel dat het e.e.a. door
China werd gefinancierd.

Iet het oof op deze destijds voor Indonesië urgente
en welkome hulp, zouden de machthebbers in Peking extra geïr-
riteerd zijn geweest over de later gevolgde maatregelen van
Soekamo tegen de Chinezen in Indonesië»

Thans zou door Indonesië' wederom een beroep op
communistisch China zijn gedaan om steun in de vorm van le-
ningen, goederen en mogelijk wapenleveranties in verband
met een mogelijk komende aotle tegen Nederlands Hieuw-ffuinea.
Deze steun zou zijn toegezegd» waarbij echter door Peking
ala voorwaarde zou zijn gesold dat de maatregelen tegen Chi-
nezen in Indoneai» aoud*Wwortelt veraacht en heemeer facili-
teiten zouden worden gegeven* Volgens berichten uit Indonaaië
zou er in d* laaéste tijd reeds van een minder sfeherpe houding
ten opzichte van Chinezen, sprake zijn.

Tolgens dezelfde bron zou thans reeds een leveranitie
op korte termijn van 50.000 ton rijst uit Communistisch China
zijn toegezegd, alsmede van een belangrijke voorraad textiel tegen
zeer gunstige betalingsvoorwaarden. \e Consul-Oeneraal,

H.O.
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GE.HILI . Ï . Zijner Excellentie
de Minister van Buitenlandse Zaken

No. 187-5 GS/51 te *a-Gravenhage ,, ,

Singapore 8 januari 1962

Van met zich nog niet overgegeven rebellen in verbinding^
staande relatie vernam ik o,m.

1. legerleid ng nog steeds gekant tegen militair avontuur in
N.K.G. ook omdat gevreesd voor communistische aktiviteif
ten bij uitbreken conflict. Men twijfelt echter zeer of
Naaution kracht zal hebben zich op lange duur te blijven
verzetten*

2. anti*-communistische elementen in legerleiding concentreren
hun aandacht nog steeds op de poat-Soekarno periode on-
danks groeiende invloed P.K éI . een staatsgreep leidende
tot val Soekarno is niet te verwachten. Diens val zou
slechts mogelijk kunnen worden bij mislukking aggreasieve
HHCLpolitiek

3. Moskou zou zich tegen gewapend conflict inzake MG hebben
uitgesproken. *K«

4. Rusland zou hebben aangeboden ach t-jarenplan Indonesië te
financieren mits Nasakom-kabinet tot stand zou komen; aan-
vankelijk geëist drie P.K.l»-leden in kabineti later
slechts een, doch op sleutelpositie (bijv. arbeid of land-
bouw). Dit zou op tegenstand legerleiding zijn afgestuit,
zodat Saaakom-kabinet voorlopig van de baan*

5. in oktober-l.l. vervallen aflossing en rente len ng USSR
kon door Indonesië niet betaald wordenj «n plaats daarvan
zal Rusland rubber en tin ontvangen; aanbod Indonreg» tot
aflossing met peper door Rusland geweigerd.

6. ex-rebellen die aanvankelijk in vrijheid gelaten zijn, zou-
den geleidelijk in kampen worden opgesloten (thans reeds
Semual),

Verzoeke geheimhouding verband bronbescherming*

De Consul Generaal»

v* g*

mr, J. a.
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la ,i»4»r |p»tti îi«- a»|i»«l»uir»

a IËWÜI *3lAv««ra* Qwm&è^
m

op«attQn«l» l̂ idlcs Iwhtmnoht.
tt«whé t»

dooh &•«• h*«ft thao*

Oatttt Itfrtl I4| «arWl» ttgwi »»to«ll«»

«3-iö ««mi 409 «i TOrvolfiftn* 300

Xi jn «^unla t̂orleöh* sa#*cdt<*lt«tt Trorie» «-1.5 hoog

Brittws viur«A aaBV»ck»iijk ««wiflci pyoawotie
voor k*t \7«ai«iit oociat

lii j ia fnnoti» p*»ald<sttt;Ue;i ödvlaaur lltóc»« lurlo»!
nit«»f «rwn, Bohtgsnote i» f arv**t

In &lt watim&i, «w*
M«' ««

d»t
«o»

»x* ff IKILCS
«:* 2i
«x. 3 »
•r. 4* fiftrM (inf o-map)



'ê • "

V**®1 *g*i*ft*0 ..S**...«»». ^*f
«* ïd«

|ftW*
W *t

21
! 'Au

-^-ii i^-DlSNJlU ;


