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Onderwerpr Voorbereidingen van Indonesië 

voor een invasie op Ned.Nieuw-Guinea. Een Molukse zegsman 
verklaarde Zelf6 aan de pers, dat Indonesië zich voorbe- 
reidt 20 bataljons - 20.000 soldaten - te concentreren op 

voor  invasie in Nieuw-Guinea 
&-J--. JY' 

m e t  medeneming van 2 ton goederen, zijnde uitrusting en 
bewapening" 

nieuwe vliemelden in Oost-Indonesië is eveneens juist. 
Dat ernstig gestroofd wordt naar herstel van oude en 

In die richfing wijst ook het bericht voorkomende-in Bul- 
letin Indonesië No.71/%tn de volgende inhoud: "Het vlieg- 

Salaru (zuidelijk deel) is gereed gekomen?Dit blijkt 
veld Doka Barat op de Aroe-eilanden en het vliegveld op 

uit vluchten met Dakota's op 27 en 28 k a r t  j.1.J die - van = 

Kenmerk: Minvor Bureau antecedentenonderzoek geheim.
© NA, archief Minkol., dossierarchief ministerie van Koloniën en opvolgers 1945-110479
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/18964



i 

- 2 -  

van het vliegveld Laha (Ambon) naar bovengenoemde vliegvel- 
den zijn gemaakt". 

Omtrent de oprichting van%evri jdingslegers voor West- 
Irian" op verschillende plaatsen in Indonesië is reeds uit- 
voerig gerapporteerd bij nota van 16-3-1955. Een pas ont- 
vangen bericht van de Hoge Commissaris te Djakarta vermeldt 
nog de oprichting te Makassar van een oorps "Tjadangan 
Irian" (Irian reserve corps) bestaande uit 500 leden ,' gro- 
tendeels "pemuda's" Het geheel staat onder leiding van 
een zekere Idris en de bedoeling is om de jeugd bij te bren- 
gen, dat de strijd om Irian een strijd der jongeren eavan 
het gehele Indonesische volk is. 

Nieuw-Guinea mocht ik nog onlangs tijdens ü w  afwezigheid 
rapporteren aan de Heer Secretaris-Generaal bij nota van 

mer de 5de colonne-activiteit van de Republiek in 

22-4-1955 0 

Al deze berichten wijzen in een zelfde richting, name- 
lijk een sterk verhoogde activiteit van de R.I .  met betrek- 
king tot de inlijving van "West-Irian" bij zijn gebied. 

omtrent bij Kabinetsnota van 16-ii-i954 werd gerapporteerd, 
dat vier verschillende phasen zijn te onderscheiden; t.w.x 

moet rechtvaardigen; 

Het geheel verloopt volgens de strijdmethoden, mar- 

1. 

2. politieke infiltratie en kernvorming; 
3. wapensmokkel en het zenden van gewapende infiltran- 

de propaganda, welke de actie naar binnen en buiten 

ten ter ondersteuning van de gevormde autochthone kernen en 
intimidakie van de bevolking3 

mp»nde, verzetskernen om tegenover het buitenland de volks- 
wil tot uiting te brengen. 

De militaire berichtgevers zijn echter van mening, dat 
voor inzetting van deze 4de phase voorlopig nog niet be- 
hoeft te worden gevreesd. in zoverre cijn dus de kranten- 
berichten zowel in de Nieuwe Haagse Courant als in De Tele- 
graaf te alarmerend gesteld. 

4. openlijk militair en politiek optreden van $e ge- 
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