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Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een zeer
geheim rapport, handelende over de in Nederland en te Parijs werkzame
Inlichtingendienst van de Republiek Indonesië, naar de inhoud waarvan
ter bekorting verwezen moge worden.
Om de geheimhouding van de verstrekte inlichtingen zo goed mogelijk te verzekeren, zij het mij vergund U in overweging te geven
het hierbijgaande rapport niet aan andere instanties te doen toezenden.
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ZEER GEHEIM RAPPORT

Reeda geruime tijd geleden werd vernomen, dat de Republiek
Indonesië (Serikat) doende waa een inlichtingendienst op te richten,
verbonden aan het Indoneaiache Hoge Commissariaat te 's-Gravenhage.
Uit verschillende daarna gebleken feiten kon het vermoeden worden
geput, dat er inderdaad een zekere werkzaamheid bestond in het verstrekken van inlichtingen aan het Indonesische Hoge Commissariaat
over groeperingen en personen hier te lande, onder meer ook over Nederlanders, die bij het H.C. werkzaam waren. Het bestaan van een be-.
paald georganiseerde inlichtingendienst kon aanvankelijk echter niet
geconstateerd worden. Wel is het allengs genoegzaam vaat komen te
staan, dat in het bijzonder de Militaire Attaché bij het H.C. in
dezen een bepaalde rol speelde.
Sedert kort is evenwel over het bestaan van een R,I.-Inlichtingendienst meer zekerheid verkregen. Uit hetgeen vernomen is kan
geconcludeerd worden, dat de leiding van de R.I.-Inlichtingendienst
niet te 's-Gravenhage maar te Parijs gevestigd is en daar verbonden
is aan de Indonesische Ambassade. Een vooraanstaand Indonesiër heeft
dienaangaande kortgeleden opgemerkt, dat de Indonesische Regering
zowel in Indonesië als in Nederland en elders in Europa goed is ingelicht over de "politieke situatie" die er met betrekking tot de
Republiek Indonesië bestaat, waaraan hij nog toevoegde, dat "de Centrale" in Parijs, die samenwerkt met het Hoge Commissariaat in Nederland, zeer goed geïnformeerd is over het doen en laten van diverse
personen. Deze uitlatingen vonden van andere zijde nadere bevestiging,
waarbij ook nog enkele namen naar voren kwamen van personen, die een
leidende functie in de R.I.-Inlichtingendienst vervullen, zowel bij
de Indonesische Ambassade te Parijs als bij het Indonesische Hoge
Commissariaat te 's-Gravenhage„ (De inlichtingendienst van de R.I. in
Nederland is een tak van "de Centrale" te Parijs). Ook namen van personen - van verschillende nationaliteit - die voor de R.I.-Inlichtingendienst op een of andere wijze actief werkzaam (zouden) zijn,
zijn achtereenvolgens bekend geworden,
De R.I.-Inlichtingendienst wint gegevens in over personen, o.a.
over Indonesiërs, Indo-Europeanen en Nederlanders en ook over politieke aangelegenheden. De Militaire Attaché bij het Indonesische Hoge
Commissariaat te 's-Gravenhage (Majoor HARJONO) is o.a. belast met
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- 2het verzamelen van inlichtingen over al hetgeen op politiek gebied
in Nederland voorvalt.
Omtrent het terrein van de van deze inlichtingendienst mogelijk
te verwachten activiteit kunnen de navolgende informaties van belang
zijn.
Volgens een ontvangen rapport zou de vestiging van de "Centrale"
van de R.I.-Inlichtingendiens t bij de Indonesische Ambassade te Parijs
gebaseerd zijn op de overweging o.a., dat van daaruit Moskou gemakkelijk te bereiken is.
Het is bekend, dat de Indonesische Ambassadeur te Parijs communistisch georiënteerd is en communistische contacten onderhoudt,
o.a. met R.SUÏJITO, voorzitter van het hoofdbestuur van de "Perhimpunan
Indonesia" te Amsterdam. (Deze is een - ook met het buitenland contact
onderhoudende - centrale figuur in de communistische beweging).
Sedert is verder over de Indonesische Ambassadeur te Parijs uit
betrouwbare bron vernomen, dat hij - volgens eigen uitlating - het
communisme en Rusland voor 100$ aanhangt.
Tenslotte zij in dit verband hieraan nog toegevoegd, dat bedoelde Indonesische Ambassadeur naar verluidt persoonlijk van oordeel is,
dat de strijd om Indonesië nog niet ten einde is, omdat de vrijheid
van Indonesië nog maar een phrase is. Zijns inziens heeft de Indonesische Regering de touwtjes niet meer in handen. Uiteraard doelde hij
hiermede op de activiteit en de vorderingen van het communisme in Indonesië. Volgens hem worden honderden dagelijks voor de communistische
strijd gewonnen.
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