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De conferentie van de Ohef-Staf Leger in december 1958.

Begin januari 1959.

Betrouwbaar.
Een Indonesiër die lid is van de PKI.

de Minister van Buitenlandse 2aken.

A.an Sijne Excellentie de Minister-President, Prof. Dr. L.J.M.BEEX
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Het Secretariaat OG-PKI heeft de secre-
tarissen van de centrale ï'KI-fraoties in de massa-
organisatieB bijzonderheden toegezonden over de conferen-
tie, welke de Chef-Staf Leger op 10 december mat zijn
^territoriale Commandanten te Bandoeng gehouden heeft.
Aan de juistheid van de door het CC-PKI verkregen infor-
matie kan niet worden getwijfeld.

In zijn toespraak tot de oonferentie
gaf de Ohef-Staf leger de lijn aan in de algemene poli-
tiek. &ijn uiteenzetting begunstigt, volgens het Secreta-
riaat GC-PKI, ten zeerste de politiek van do partij. De
voornaamste punten in de politieke uiteenzetting van de
Chef-Staf löger ssijn als volgt:

Geografisch gezien, ligt Indonesië mid-
den tussen het Westerse en Oosterse blok. Het Westen
wil Indonesië* in het anti-oommunistisohe front brengen
en spant aioh in om Indonesië* lid van SBAïO te maken* Het
Oosten tracht Indonesië met economische hulp voor zich te
winnen. Indonesië moet echter een vrije en actieve poli-
tiek blijven volgen.

In de republiek Indonesië zijn drie vij-
anden, namelijk de PRBI/Permesta, de Darul Islam en de
RJS (Republiek Suid-Molukken), Om deae drie vijanden met
auooea te kunnen beatrijden, heeft het leger het volk
nodig; alleen is h«t leger tegen deze taak niet opgewas-
sen.

Amerika tracht het Oostelijk deel van
IndonesiS te beheersen in het raam van SEA$Oj terwijl
Engeland het Westelijk deel van Indonesië met Singapore
wil verbinden. !fet de druk, welke de Chinese Yolksrepu-
bliek op Quemoy uitoefent, is de neiging van het Westerse
blok om de verdediging naar het zuiden - dus naar Indonesië
uit te breiden, toegenomen.
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Sowel het Westerse als hot Oosterse
blok wensen Indonesië in een toestand van verwarring
te houden teneinde, indien een gunstige gelegenheid
fcioh voordoet, Indonesië* aan. de aijde van respeotie-
velijk het Westen of het Oosten te brengen. Beide
partijen hebben er dus belang bij om Indonesië awafc
te houden.

Wat de binnenlandse politiek» partij-
en betreft, ziet de Chef-S taf Leger in de PKI een
voortdurend latent gevaar, zij het ook, dat de vereen-
zelviging van de PEE met de politiek van de regering
voordelen met £ioh meebrengt voor de bestrijding van
de voornaamste vijanden van de republiek. Gevreesd
wordt eohter, dat de IPKI de vrije en aotieve politiek
van Indonesië wil veranderen en daarmede Indonesië in
gevaar zal brengen.

Be hoofdconclusies van de Chef-Staf
leger zijn als volgt s

a) Het Westerse blok helpt de binnenlandse vijan-
den van de republiek.

b} Van deze drie vijanden is de PEHI/Permesta het
gevaarlijkst.

o) Een aotie tot herstel van de binnenlandse vei-
ligheid moet worden ingeaet van februari 1959 t/*n
juni 1961 in opeenvolgende fasen, namelijk; Hoord-
ön Middsn-öelebas; <£apanull/West-Suraatra; Atjsh;
West-Javaj Molukken. Indien de aotie s togen de ver*
schillende gebieden ssoudan kunnen worden geoombi-
neerd, dan SBOU de tijdsduur kunnen worden bekort.

Het Politburo stemt in met de door de
Ohef-Staf IJager aangegeven lijn, met uitaondering van
55ijn opvatting over het latent» gevaar van de PKE; de
Ghef-Staf heeft eohl^r niet vermeld, dat hij maatrege-
len tegen de PU overweegt.



Op da conferentie werd eveneens het
woord gevoerd door President SUKAKIïO, Premier
en da Minister van Buitenlandse &aken, StBAEÖRIÖ.

STJKAHIO zei, dat het leger zioh niet
met bartertrade moet inlaten, geen misbruik moet
maken van zijn macht en zioh niet in politiek moet
mengen.

DiTïïAlifBA zei onder meer, dat de regering
fouten kan makan en door een ander kabinet vervangen
kan worden, maar dat geen militaire junta moet worden
opgericht. Wat het par tij-stelsel betreft, zei
BJUAHBA, dat de Wet op de Algemene Verkiezingen dient
te worden gewijzigd en dat hij met een **geleide
democratie* instemt.

StBAHDRIO, sprekend over zijn reoente
buitenlandse reis, zei, dat MFLIES geen rechtstreekse
antwoorden had ge-geven. BÜHES deelde SÜÖ8ANDHIO mede,
dat hij Indonesië niet in SSAïO wilde opnemen en dat
hij President SUE&ENÖ als een ernstige belemmering
besohouwde. OHROESJüBJOW is een eenvoudig man, zo
zei SUBKDRIO, die er van houdt reoht door aee te gaan.
GHROESJüSJOW beschouwt Indonesië sis een nationalis ti-
sohe en anti-imperialistisohe staat,

Iet Politburo dringt er bij de PKI-
fraoties op aan om meer te weten te komen over de
^red drive* tsgen de oommunisten, die het leger op
touw wil zetten. Ook dient onderzoent te worden, waar-
om de Ohef-Staf op de oonferentie niets vermeld heeft
over maatregelen tot bestrijding van het PEE-gevaar.
Vreesde hij, dat iets naar de PKÏ zou uitlekken?

Begin januari 1959.


