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COMITÉ VERENIGDE INLICHTINGENDIENSTEN NEDERLAND. Ex.nr./3

Nr„ KA 735/84 ZEER GEHEIM

1 s-Gravenhage , 11 januari 1958.

Inlichtingensamenvatting en beoordeling toestand.

Speciaal' "bericht over^ Indonesië met "betrekking tot
Nieuw-Guinea„

Maritiem, militair;

Er zijn geen aanwijzingen, dat in Indonesië plannen bestaan
om in de afzienbare toekomst tot een gewapende actie tegen
Nieuw-Guinea over te gaan. De moeilijkheden van de centrale
regering als gevolg van de afbrokkeling van haar gezag voor-
namelijk in de buitengewesten, maken een dergelijke actie in
de nabije toekomst nog onwaarschijnlijker dan voorheen.

Volgens ontvangen berichten blijkt, dat van Indonesische zijde
wordt gevreesd voor Nederlandse militaire acties, zoals raids
in gebieden, waar het centrale Indonesische gezag met de mees-
te moeilijkheden te kampen heeft.

Er is aanleiding te veronderstellen, dat indien het in
Nieuw-Guinea tot gewapend optreden zou komen als gevolg van
infiltraties e. d. zijdens de E.I., de mogelijkheid van steun
van bepaalde geïmporteerde werkkrachten en een enkele autochthone
bevolkingsgroep aan de Indonesische actie niet uitgesloten
moet worden geacht.

Een langdurig gebruik van de haven van Singapore door Neder-
landse oorlogsschepen zou de Engelse autoriteiten aldaar in
moeilijkheden kunnen brengen. Zulks mede in verband met de
ongunstige politieke ontwikkeling in deze stad (verkiezing
communistische burgemeester),

Indonesië heeft 16 patrouillevaartuigen van Joegoslavië be-
steld.

De Indonesische ministerraad heeft besloten voor $ 1 millioen
wapens aan te schaffen in Ts jechoslowaki je (90$) en de USSR

Politiek;

Hoewel de weerstand tegen de centrale regering vooral in de
buitengewesten als gevolg van de verslechtering van de toe-
stand toeneemt, ontbreekt het de oppositionele groepen aan
een samenbindende kracht»
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Van "bevriende zijde werd "bericht ontvangen, dat de Chef Staf,
Generaal Nasution, plannen zou hebben tot het vormen van een
militaire junta na het vertrek van President Soekarno en
ook dat de Moslim-partijen van zins zouden zijn een nieuwe
regering te gaan samenstellen.

De veiligheid van de in Indonesië verblijvende Nederlanders
vormt meer en meer een punt van zorg van de Indonesische auto-
riteiten.
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