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AAN ' 

de Heer Minister van Defensie. 

PERSOONLIJK 

Berichten omtrent sterke toeneming'van het Indonesische 
oorlogspotentieel, vooral als gevolg van leveranties van 
communistische zijde, gepaard gaande met openlijke en bedekte ~ 

bedreigingen van agressie tegen Nederlands-Nieuw-Guinea, hebben, 
in het najaar van het vorige jaar geleid tot hernieuwde over- 1 
weging van de situatie op het gebied van de defensie van dit I 

gebiedsdeel, 
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Op 14 november 1958 bracht het Comité 
Verenigde Inlichtingendiensten Nederland aan 
de Regering op een desbetreffend verzoek om- 
standig rapport uit over de militaire en 
politieke mogelijkheden, welke - naar toen- 
maals werd aangenomen - bestonden voor het 
ondernemen van een Indonesische actie tegen 
Nederlands-Nieuw-Guinea; 

De conclusies van dit rapport, waarmede 
de Verenigde Chefs van Staven instemden, zijn 
besproken in een gezamenlijke bijeenkomst van 
vertegenwoordigers van de Engelse en de Neder 
landse inlichtingendiensten te Londen op 23 
januari 1959, terwijl ook van de zijde van de 
Amerikaanse intelligence commentaar werd 
gegeven (op 7 maart jl.). I:k kom op de bevin- 
dingen van de inlichtingendiensten, voorzover 
voor de defensie van Bederlands-Nieuw-Guinea 
van belang, hieronder nader terug. 

Bij zijn bezoek aan Nederland in het 
begin van dit jaar gaf voorts Gouverneur Plat 
in een memorandum van i 3  januari uiting aan 
zijn bezorgdheid omtrent de verdediging van 
N.NOG, tegen eventuele aanvallen van Indo- 
nesische zijde. 

Uitgaande van de veronderstelling, dat i 
geval van agressie Amerikaans-Australische 
bijstand zou-worden verleend, achtte de Gou- 
verneur op korte termijn vooral nodig: 

vak garnizoenen op enkele 
plaatsen, om de Xederlandse samenleving te 
beschermen, de Papoea op zijn plaats en aan 
het werk te houden en eventuele luchtlandinge 
te verijdelen; 

b. versterking van de luchtmacht in 
B.N.Gy met straaljagers -en bommenwerpers; 

2, oprichting. van een Papoea-batal jon, 
D i t  memorandb leidde tot een bijeen- 

komst op 17 januari onder leiding van de toen 
malige minister-president b.Beel, waarbij be 
halve de betrokken ministers aanwezig waren 
de Staatssecretaris -van Marine, de Gouverneur 
yan rJ.N,Q., de orzitter van het Comité 
Verenigde Chef ah Staven en de Chef Marine- 
staf. 

Besloten werd, dai de Verenigde Chefs va 
Staven een nader rapport zouden indienen om- 
trent de defensle van N.N.G., aan de hand var 
een door de' Regering vers trekt directief 
(nota'minister Staf van 15 januari nr.27), 
welk rapport zich zou concentreren op de 
vereisten voor het opvanaen van de eerste 
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i stoot en het openhouden van de mogelijkheden voor 
bondgenootschappelijke militaire bi.istand, 

2 pelotons mariniers - één voor Hollandia en één 
voor hilerauke - ter beschikking van de Gouverneur 
worden gesteld, (zie verslag van deze bijeenkomst 
van 22 januari biz. EI-10). htr*+-b~ila-.7W~ 

gediende nadere rapport @maakte vervolgens een 
punt van bespreking uit in de Ministerraad van 24 
februari ji., aJs.rFsultaat waarvan bli’kens de 
notuelen van die vergadering (blz, 14-15 ? de volgende 
conclusies werden aanvaard: 

- 1 o 

.. - 20 

Voor de bescherming van de Europeanen zouden nog I 

Het door de Stafchefs op 14 februari dea.v. in- 

Versterking van het inlichtingenapparaat gebeurt 
reeds, zòdat daarvoor geen nieuwe beslissing 
behoeft te worden genomen. 
Ten aanzien van de uitbreiding van de zee- en 
luchtverkenning en andere afweermogelijkheden 
van infiltraties zal het antwoord van de 
Amerikaanse regering op de Nederlandse aanvrage 
om de levering van materiaal (enkele grote 
landingsvaartuigen, zeeverkenningsvliegtuigen, 
helicopters) worden afgewacht; als dit antwoord 
ongunstig zou luiden, zal terzake een nieuwe 

~ beslissing moeten worden genomen, Aan de Ameri- 1 

” * , -  . ,  kaanse gegering is v6br 1 april antwoord ge= 
I > 1 . vraagd. 

2 

-40 

Begonnen zal worden met het ontwerpen en de 
uitvoering van plannen voor 1 of 2 vliegvelden 
voor straalvliegtuigen, 
Het overlég met de marine- en andere autori- 
teiten van de betrokken bondgenoten zal worden 

,> 

voortgezet, 

volgende kabinet afgehandeld moeten worden. 
I \  50 , De wijziging van de dienstplichtwet zal in het 

’ - 6’ De samenvattende conclusies zullen aan de , >  ” ’  

* -kabinetsformateur worden gegeven. 
-,- . 

Hierna heeft het Departement van Zaken Overzee 

Inmiddels bereikte mij een persoonlijk sc:bsi j- 
over aeze aangelegenheid niets meer vernomen, 

ven van Gouverneur, Platteel, met verzoek om in- 
lichtingen over de stand van zaken met betrekking 
tot de defensie van N.N.G. De bijzondere propo:rties, 
welke de leveranties van oorlogsmateriaal aan Indo- 
nesië inmiddels hebben aangenomen, maken het - 
naast duidelijke aanwijzingen van de laatste tijd 
over verho.ogde infiltratie-activiteiten - ook naar 
mijn mening noodzakelijk, dat thans spoedig klaar- 
heid wordt verkregen omtrent de vereiste afweer- 
maatregelen. 

@No0 t : 
Over de tekst van dit rapport 
wordt dza. niet beschikt; het 
werd nl. weer bij minister Staf 
ingeleverd. 

Wanneer - 
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"P, Although the Indonesian armed services 
have the men and equipment to mount 
a.n invasion of some 6,000 men, they 
are unlikely to do so for both 
military and political reasons. 
It is more likely that they would aim 
to secure a foothold with up to 1,OOC 

l .  men. This force cogld stay put for a 
sufficient time to allow internatio- 

There is some chance of advance warning,! 
but it must be accepted that an 
expedition to New-Guinea of up to 
1,000 strong could be assembled and 
transported unnoticed, or at any rate 
withouk its purpose being detected, 
especially if it is mounted from I 

nalisation of the dispute. 

~ 

n I . . "  East Indonesia. 
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Wanneer ik de ten Departemente van 
Zaken Overzee voorhanden stukken overzie, 
treden daaruit enkele punten naar voren, 
die voor een beerdeling van de situatie 

Er is in de evaluaties van Nederland e, 
Engelse en Amerikaanse inlichtingendienst n 

Het militair aspect. 

(de Australische visie komt overeen met d 
Engelse) betreffende de bedreiging van 
N.N.G. een opmerkelijke overeenstemming 
over de militaire capaciteiten van Indone 
sië en de eventueel bij een actie tegen 
Nederlands-Nieuw-Guinea te verwachten 
tactiek. 

5 van het Londense (Ennels-Nederlandse) 
memorandum van 23 januari j1.t 

.__--- *. - 
" \  / 1 van belang zijn. 
,-..- 
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Ik lees hierover onder de punten 4 e 
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Het commentaar van Amerikaanse zijde 
%an 7 maart jl, bevat te dezer zake het 
volgende t 
"7. Indonesian military capabilities. 

A. Large-scale action. In strictly 
military terms, we do not believe that 
Indonesia has the capability at present 
to coordinate succesfully any large- 

, . scale operafion. In addition, we believe 
that preparations for such an operation 

. could probably be detected. 

- B. - 
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B. Small-scale action. On the other hand, we believe 
that Indonesia has the military capability to launch a 
small-soale foroe of 1,000 or less men to oapture one or 
more of the smaller Dutch settlements in West New Guinea 
without prior detection. A small-scale attack would 
probably be made to provoke Dutch coqtermeasures which 
would attract international attention and UN consideration, 

the temption to resort to armed force against West New 
Guinea will likely increase in coming years. But we 
believe that Indonesian armed action on any significant 
scale is and will remain much less likely thaa Indonesian 
use or provocation of some incident with the Dutch to 
bring the issue before the UN." 

rapport van 14 november 1958, waarin o.m. vermeld wo:rdtr 
V o o r  het door Indonesië uiteindelijk beoogde doel %OU 

een grootscheepse militaire operatie tot verovering 'van 
Nederlands-Nieuw-Guinea niet nodig zijn, doch zou kannen 
worden volstaan met een zodanige militaire actie, dat 
internationalisering van het geschil onvermijdelijk wordt. 
De ervaring heeft geleerd, dat in de huidige wereldsituatie 
een vreedzame regeling van een conflict in internationaal 
verband op zijn best kan leiden tot een compromis, hetgeen 
implioeert, dat in ieder geval aan de agressor conoessies 
worden gedaan. It 

i 

C. Future outlook. Indonesian military oapabilities and 

Dit stemt geheel overeen met de visie in het C . V * I . N * -  

-- - 
-_----7 er is in deze evaluaties omtrent de bedreiging van 
*N.I?.G., naar het mij voorkomt, niets veranderd. Slechts 
zou men kunnen stellen, dat de nog steeds toenemende 
stroom van wapens naar Indonesië enerzijds en de verslechté 
ring van de politieke en economische situatie in dat land 
anderz;iJds, de noodzaak van het treffen van verdedigings- 
maatregelen t.a.v. N.N.G. nog scherper naar voren doet 
komen. 

Ik meen te kunnen constateren, dat er voorzover het 
militair aspect betreft geen verschil van mening bestaat 
over de volgende punten: 
o A Oorlogshandelingen op p o t e  schaal zijn, althans :In de 

naaste toekomst, van Indonesische zijde niet te ver- 
wachten. De afweer hiertegen is overigens geen Neder- 
landse, doch een bondgenootschappelijke aangelegenheid, 
waarvoor contacten (stafbe$bkingen) dienen te worden 
opgenomen, d) 
moeten ziJn op het voorkomen, c.q. onschadelijk maken 
van Indonesische acties op kleinere schaal, beogende 
ergens ih N.N.G. vaste voet te verkr gen, teneinde het 

- 

o B Voorzieningen van Nederlandse zijde zullen gerioht 

IIconf lio t It te int erna t i one1 i seren. $. 
8) Noot: 

Te dezer zake moge ik 
laatstelijk ve-zen naar het 
zeer geheim telegram van Ambas- 
sadeur Lovink in Australië van 
20 dezer, referentienummer 9176. 
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Ik zou hieraan willen toevoegen, dat ook de onder 2 
bedoelde acties wellicht evenmin in de allernaaste toekomst 
zijn te verwachten (op dit punt stemmen de meeat recente 
rapporten der inlichtingendiens ten wel overeen) , maar 
dat het toch bepaaldelijk zaak is om op gebeurlijkheden 
van dien aard geprepareerd te zijn, 

Ter adstructie hiervan kan ik er op wijzen, dat dts 
laatste tijd, zoals ik reeds opmerkte, aanwijzingen zi,jn 
verkregen over verhoogde infiltratie-activiteit in 
Indonesië. Zo valt er een verhoogde werkzaamheid van het 
Front Nasional Pehbebasan 1ri.m Barat te melden; dit it3, 
zoals bekend, de centrale organisatie voor de "strijd om 
Irian1I, welke met medeweten en goedvinden van de Chefstaf 
Generaal Nasution, geleid wordt door Kolonel Achmadi, (3en 
vertrouweling van Ir. Soekarno. 

treerde Indonesiërs aangehouden, die Cverklaarden door liet 
Front Nasional P.I.B. te zijn uitgezonden om de komst van 
ongewapende groepen infiltranten voor te bereiden, Deze 
5e oolonne zou de bevolking moeten prepareren op een ge- 
wapende aanval in 1960. Verder bleek als verlengstuk van 
een bestaand Indonesisch legeronderdeel een organisatie te 
5ijn opgezet, de "Tentara Tjendrawasi Tjendangan" (Reserve 
Paradi javogelleger), welke het terrein voor een gewapende 
infiltratie gereed moet maken. Hoog geëvalueerde berichten 
uit andere bron bevestigen, dat op het ogenblik van 
Indonesië uit wederom infiltratie in N.N.G. wordt georga- 
niseerdJ 

Het binnenlands politiek aspect. 

bestuurs- en politiemiddelen ongewenste subveraieve acti- 
viteiten te signaleren en onschadelijk te maken. 

bevolking, de Papoea. Van een enigszins gefundeerde 
politieke ontwikkeling is, zoals te begrijpen valt, nog 
nauwelijks sprake. Veelal drijft direot eigenbelang de 
Papoea hetzij in de richting van aansluiting bij Indone- 
siache agitators (deze oategorie is gering) dan wel v a s  
steun aan het Nederlands beheer, Eerst in de laatste tijd 

! , 
I 

Er zijn in N.N.G. een aantal, tit de Molukken geinfil- 

1 
[ 
i 

in N.N.G. wordt uiteraard getracht met de aanwezige 

Van belang hierbij is de houding pan de inheemse 

sprake van een ontwakend 
riohting kan geven aan een atrever 

naar zelfbestuur onder Papoealeiding. Hierbij overweegt 
de opvatting, dat een dergelijk streven meer kaas heeft 
onder Nederlands dan onder Indonesisch bewind. 

Men kan de houding van de Papoea in het algemeen 
kenschetsen als: passief g e o u w .  Gouverneur Plat- 
teel omschreef h e t 3  zijn memorandum van 13 januari aldus; 

"De verhouding %ussen het Nederlandse gezag en de I 

Papoea ligt goed in zo verre, dat de Nederlander een ge- 
aocepteerde, materieel voordeel brengende, verschijning is., 
De Papoea werkt met dit gezag mede voor zover en voor zo , lang het ook de macht heeft en vertoont. 

I 

l 

= Faalt - 
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I, 

Faalt deze macht, of rijst er twijfel, dan trekt de 
Papoea in het gunstigste geval het bos in en verdwiJnt. In 
het, meer waarschijnlijke ongunstiger geval, keert hij zich 
met roof en moord tegen de Ekuopeae groep, waaraan elk 
machtsmiddel en de mogelijkheid tot zelfverdedi5ing ont- 
breekt o " 

Er zijn dus, wanneer ik mij tot de militaire zijde van 
de verdediging van N.N.G. bepaal, maatregelen nodig van 
drieërlei aard: 
Stafbesprekingen voor militaire samenwerking in bondge- 
nootsohappelijk verband. 

/id+e# deze besprekingen inmiddels plaats gevondeen zo ja, 
met welk resultaat? 7 in dit verband maatregelen getroffefkoals 
straalvliegtuigenk, 

opvangen en onschadelijk maken van Indonesische militaire 
landingen op kleinere schaal. 
Hierbij is ter sprake gekomen; 

ter gee. 
Kan worden medegedeeld w a t  te dezer zake is verricht? 

afweer. 
Vooral op het gebied van de luchtmacht schijnt versterking 
dringend geboden. Luidens mij door Gouverneur Platteel 
veratrekte inlichtingen waren in de maand mei jl. in N.N.G. 
aanwezig 2 Martin Mariners en 9 Fireflies, waarvan islechts 
gemiddeld respeotieveli jk 2.5 en 3 operationeel3 VC(;-$ LLQ 1- - c Over welke maohtsmiddelen wordt nu of in de naaste toe- 
komst beschikt om een eventuele "eerste stoot" op te 
vanrren? 

V. het aanleggen en gereed houden van vliegvelden v o o r  

I1 Voorzieningen tot het tijdig signaleren en zo mogelijk 

&.Versterking van het inlichtingenapparaat, zowel te :Land als 

- b Uitbreiding van de zee- en luchtverkenning en de lucht- 

Jy.+-V2?/L L L L W  k Ik k e n  hierbij - wellicht ten overvloede - aan, dat men 
er zich rekenschap van dient te geven, dat oprichting van 
een Papoea-bataljon, hoezeer om politieke en psyghologische 
redenen gewenst, uit militair oogpunt niet als een 'be- 
langrijke versterking van de krijgsmacht kan worden aange- 
merkt 

(loyale) autochtone bevolking. 
Hiervoor is samenwerking nodig met het burgerlijke bestuur, 
Het is dan nodig, dat het bestuur op de hoogte is van de 
steun, welke de militaire macht kan bieden, 

b-"\L"u:L . 
'U =I a,& dL -LL\/uw4~'L 

JLb-.,..'- 

Cl& 1 

I11 Afweer van infiltraties, bescherming van de ELzropeee en 

Ik heb gemeend de voorgeachiedenis van deze aange- 
te moeten releveren en zal het legenheid 

thans zeer op prijs stellen te dezer zake, mede ter per- 
soonlijke informatie van Gouverneur Platteel, op korte 
termijn te worden ingelicht. Voorts heb ik mij veroorloofd 

- van = 
*i 

- /bh:' +%.u& bA&-: 
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van deze brief afschrift te doen toekomen aan de Minister- 
President en onze collega van Buitenlandse Zaken. 

DE MIXISTZR V U  ZAKEN OVERZEE a.i. 

11. AAN 

Minister van Algemene Zaken, 
de Heer Kinister van Buitenlandse Zaken. 

a de Heer Minister-President, 

b 

PERSOONLIJK 

Ik heb de eer U hierbij in afschrift ter kennisneming 
aan te bieden mijn tot de Minister van Defensie gerichte 
zeer geheime brief van heden nummer als dezes, betreffende de 
defensie van Nederlands-Nieuw-Guinea. 

DE MINISTER VAN ZAKEN OVERZEE a. i,, 
P 

111. 
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AAN 
0: e Dr,P.J.Plattsel, 

Gouverneur van'Nederlands-Nieuw- 
Guin e a. 

PERSOONLIJK 

Met verwijzing naar Uw zeer geheim/persoonli jk schrijven 
van 26 mei jl. no.P 9176, oetreffende de defensie van 
Nederlands-Nieuw-Guinea, bied ik U uitsluitend te Uwer 
persoonlijke informatie in afschrift aan mijn tot de Minister 
van Defensie gerichte zeer geheime brief v a  heden nummer 
als dezes. 


