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COMITÉ VERENIGDE INLICHTINGENDIENSTEN NEDERLAND
ZEER,GEHEIM
KA 996/84Ex.nr.£
1s-Gravenhage, 30 augustus 1958.
Speciaal bericht over Indonesië m."b.t, Nederlands
Nieuw-Guinea.
Politiek?

Voor het studiejaar 1958/1959 zijn door Oost-Europa
200 "beurzen voor Indonesische studenten "beschikbaar
gesteld. Dit is ongeveer driemaal zoveel als, het
vorig jaar.
De Perbepsi (oorlogsveteranen-organisatie) is van
plan geweest om vrijwilligers naar het Midden-Oosten
te zenden. De chef-staf van het leger echter heeft
zulks verboden, als reden opgevend, dat Indonesië zelf
manschappen nodig had.
Lt.-Kol. Siswadi van het Luchtmacht-hoofdkwartier
staat in nauw contact met het CC-PKI. Deze luchtmachtofficier is een rechterhand van de chef-staf van de
luchtmacht, Suryadarma, en geniet diens volledig vertrouwen. Informatiess de luchtmacht betreffend, worden door Siswadi door middel van een koerier aan het
CC-PKI doorgegeven.
De communistische Indonesische Zeeliedenvakbond
SBPP heeft zijn leden opgedragen om zoveel mogelijk
bekendheid te geven aan de strijd van de Indonesische
regering ter verkrijging van de soevereiniteit over
Nederlands Nieuw-Guinea.

Militair; Sumatra
Door de guerilla strijdkrachten van de P.R.R.I.
zijn tegenacties ingezet die een ernstige situatie hebben geschapen, vooral in Noord-Sumatra. Hoewel de
aanvallen op Bukit Tinggi en Batusangkar werden afgeslagen met naar verluidt ernstige verliezen aan de
zijde van de P.R.R.I., worden Sibolga en Taruntung
nog bedreigd geacht. 20 Gecharterde Garuda Dakota's
werden in de periode van 8-12 augustus ingezet voor
een urgent transport van troepen naar Tapanuli, waar
de toestand ernstig was. De Guerilla activiteit van
de P.R.R.I. brengt ook in economisch opzicht ernstige
schade (vgl. Speciale Berichten dd, 27 juni en 25
juli 1958)
Celebes
De centrale troepen ondervinden in de Minahassa
grote tegenstand en maken slechts langzaam vorderingen,
Op 16 augustus werd Tomohon bezet; de rebellen schijnen echter o.a. nog altijd over bruikbare vliegvelden
te beschikken (Tasuka en Kalawiran?). Het is noodza-2-
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kelijk gebleken nieuwe troepen aan te voeren (bat.
513 en een "bat. mariniers). Uit het bericht dat de
mariniers op een verblijf van 23 maanden moeten
rekenen, kan worden geconcludeerd dat men in Djakarta niet op een snelle pacificatie van het Permestagebied rekent.
Er zijn berichten, die erop wijzen, dat tengevolge van de acties op Sumatra en Celebes, waarvoor in
hoofdzaak troepen afkomstig van Java zijn gebruikt,
Java (de berichten spreken van Oost Java) op gevaarlijke wijze van troepen ontbloot zou worden. Op gebrek aan troepen wijzen ook de berichten omtrent
verhoogde recrutering in Oost Indonesië.
Op Halmaheira is de toestand zeer onoverzichtelijk;
daar schijnen in hoofdzaak ontmoetingsgevechten plaats
te vinden tussen de Permesta en centrale eenheden.
Pantouw werd nog altijd daar gemeld (vgl Speciale
Berichten dd. 27 juni en 25 juli 1958).
Y/apenleveranties s
Brigade-generaal G-at o t Subroto beklaagde zich er
onlangs over, dat de jeeps die van de Sovjet-Unie
gekocht waren, niet voor Indonesië geschikt waren.
Zij bleken op zachte grond niet krachtig genoeg en
gebrek aan reserve-onderdelen veroorzaakte zeer veel
moeilijkheden.
Met de "Heinrich Jessen" is een aantal van bijna
300 ALRI-militairen naar Zuid-Slavië vertrokken, vermoedelijk om de daar te lande gekochte zes "subchasers"
te gaan ophalen.

