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Land :

Onderwerp:

Referenties:

Feitelijke datum:

Datum van

waarneming:

Bron:

Opmerkingen:

Verzonden aan:

IndonesieVNieuw-Guinea.

De ttWest-Irianrt-stri;jakraehten

Vóór 21 december 1960.

27 december 1960.

Westerse Inlichtingendienst.

de Minister van Buitenlandse Zaken;
Hoofd Marid.

Aan Zijne Excellentie Prof. Dr. J.B. de QUAY
Minister-President

Plein 1813 no. 4
's-GBAVENHAGE.
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Het wWest-Irian'l-fcorpa is ongeveer
3.000 man sterk en is verdeeld in groepen ter stsrkte
van ongeveer een infanteriecompagnie» Het korps wordt
in het kamp Batudjadjar nabij laödoeng opgeleid. De
meeste leden komen van ds W est-Irian-Jongerenbe weging,
waarvan Silas PAPARS en Mohamed PADANG respectievelijk
voorzitter en secretaris ssijn,

Ofschoon de strijdkrachten wapens en
voertuigen aan dit korps verstrekken, is geen begro-
tingspost voor dit korps door het ministerie uitgetrok-
ken» Het "Bevrijdingsfront* heeft de beschikking over
100*000,000 roepia's, afkomstig van giften van het pu-
bliek en het bedrijfsleven en de speciale bioscoopbelas-
ting. Deze som is verhoogd met bijdragen van de diploma-
tieke posten van de communistische landen te B Jakarta»
Voor het verkrijgen van deze gelden waren bijzonder ac-
tiefi Kol, b, d. KSSSÏLO, directeur van de Veteranenrede-
rij» Kol. SOSSAIiIï» directeur van de Centrale Bank, Kol»
b. d. DAANJAVA, employé van de Galt ex in Pakanbaroe, en
Kol. 30E3ENO, leraar aan de ie gerst af school.

De eerste groep van genoemd korps staat
onder commando van L t. Kol, Herrich ROMASSU, de tweede
groep onder de voormalige sergeant KNIL, MARANI.

Br bestaat verschil van mening tussen de
staven en de officieren in de troep over de wijze waar-
op het korps in Nieuw-Guinea zal infiltreren. De opera-
ties zullen vermoedelijk tot in januari a* s. worden
voortgezet, waarna het resultaat hiervan over de verde-
re pogingen zal beslissen»


