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BERICHTGEVING INDONESIË EN NEDERLANDS NIEÏÏW-GUINEA
(Mede in verband met de "bedreiging van Nederlands Nieuw-Guinea
door Indonesië)
Berichten in rechtstreeks verband met aggressieplannen tegen
Nederlands Nieuw-Guinea
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Er zijn geen inlichtingen, welke duiden op een militaire aanval, gericht tegen Nederlands Nieuw-Guinea, op korte
termijn.
De activiteiten met "betrekking tot nieuwe infiltraties "beperken zich voorlopig tot voorbereidingen. Gewerkt wordt
aan de opleiding van territoriale eenheden in de Molukken en
het opzetten van een radiostation op Gébé. In verband met de
heersende weersomstandigheden zijn hernieuwde infiltraties
waarschijnlijk niet te verwachten voor het einde van de maand
maart.
Uit een mededeling van de Gouverneur van Nederlands
Nieuw-Guinea dd. 8 februari j.l. blijkt, dat de infiltratiegroep Boeroerivier onlangs is gesignaleerd. De onderwijzer uit
een dorp waar de infiltranten overnachtten, deelde mede, dat
zij in deplorabele staat verkeerden en onder hen vele zieken
waren. De militaire bijstand van de gehele actie zal worden beëindigd, aangezien er voldoende politie in het betrokken gebied aanwezig is.
Binnenlandse politiek Indonesië
De F.N.P.I.B. (Front ter bevrijding van Irian Barat)
zal met ingang van 23 februari 1961 worden ontbonden. In plaats
daarvan is opgericht het "Front Nasional" onder voorzitterschap
van Soekarno zelf en met als Secretaris-Generaal de uiterst
linkse en bekende anti-Nederlandse agitator Minister van Territoriale Zaken en Volksdefensie Sudibjo, Het "Front Nasional"
zal de taak van het F.N.P.I.B. voortzetten, voorzover dit betreft het activeren van het volksbewustzijn van de "bevrijding
van West-Irian". Slechts de para-militaire taken worden overgedragen aan het leger. Het leger ziet hierin een aantasting
van de dominerende positie, die het had in het F.N.P.I.B., ook
al omdat Nasution slechts één van de vice-voorzitters is van
de nieuwe organisatie.
Als vertegenwoordigers van het "Front Nasional" in
de gewesten heeft Soekarno de gouverneurs aangewezen. Nasution
doet nu pogingen om zijn invloed op het Indonesische bestuursapparaat te heroveren, door te bereiken, dat in alle gebieden
waar nog de oorlogstoestand of de militaire noodtoestand geldt
(en dit is in een groot gedeelte van de Archipel) niet de gouverneur, maar de militaire commandant als vertegenwoordiger
van het Nationale Front zal optreden.
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Bijzonderheden Indonesische strijdkrachten en de binnenlandse
veiligheid
Psychologische oorlogvoering vormt nu een integrerend
onderdeel van de Indonesische strijdmethoden. De ADRI beschikt
over een aantal speciaal daartoe met hulp van het Westen opgeleide officieren, die o.a. in Noord-Celebes tegen de Permesta
zijn ingezet.
Door valse radio-uitzendingen en het verspreiden van
valse geruchten wist een aantal van deze officieren verwarring
in de Permesta-gelederen te stichten, hetgeen leidde tot een
toename van het aantal rebellen, dat zich overgaf.
Het Permesta-verzet op Morotai schijnt door de troepen van de centrale regering te zijn gebroken. Het pacificeren
van het gebied is echter in een impasse geraakt, omdat het de
ADRI ontbreekt aan voedsel en kleding voor de "bevrijde" bevolking.
Het verzet van de Permesta op Halmaheira is nog niet
gebroken. De leider, Kumontoy, bevindt zich nog steeds op vrije
voeten. De operaties van de centrale regering zijn voorlopig
gestaakt.
Wapenleveranties en buitenlandse hulpverlening aan Indonesië'

Uit hoog geëvalueerde bron is de inhoud bekend geworden van het contract, dat door Generaal Nasution bij zijn
bezoek aan Moskou werd afgesloten.
Een samenvatting van de leverantie luidt als volgt;
Leger (koopsom, de tegenwaarde van f. 346.807.000,-)
86 zware anti-luchtkanonnen met radarvuurleiding,
182 middelzware anti-luchtkanonnen met radarvuurleiding,
32 lange afstand radars voor vliegtuigdirectie,
180 terugstootloze vuurmonden,
raketwapens met radarvuurleiding ter ondersteuning van 4 bats,
enige duizenden mitrailleurs, granaatwerpers, vlammenwerpers
en andere infanterie-wapenen,
80 amphibische tanks,
160 "troop carriers" en verkenningswagens,
130 landingsvaartuigen,
30.000 landmijnen,
16.000 parachutes,
genie- en verbindingsmateriaal,
munitie- en reservedelen voor bovengenoemde wapenen en voertuigen.
Luchtmacht (koopsom, de tegenwaarde van f. 298.226.000,-)
6 middelzware straalbommenwerpers (BADGER), uitgerust met geleide "air-to-ground" raketten,
5 lichte straalbommenwerpers (BEAGLE), uitgerust met rakettorpedo's (RAT-52),
20 straalvliegtuigen (MIG 19), uitgerust met "air-to-air"
geleide raketten,
gronduitrusting voor 7 vliegvelden,
reserve-motoren, instrumenten, munitie en onderdelen voor bovengenoemde vliegtuigen en geleide wapenen.
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Marine (koopsom, de tegenwaarde van f. 84.795.000,-)
12 MIB's, zeer waarschijnlijk uitgerust met vier ".surface-tosurface" raketten per "boot.
(De marine-leverantie is zeer waarschijnlijk een aanvulling
op het oorspronkelijke contract, dat door Martadinata werd
overeengekomen bij zijn eerder bezoek aan Moskou. )
Andere - eveneens hoog geëvalueerde - berichten specificeren de totale vorige marine-contracten als volgt:
1 lichte kruiser (hoofdbewapening 15 cm),
2 torpedoboot jagers ,
8 korvetten,
4 onderzeeboten,
6 mijnenvegers,
4 tankers,
een twintigtal hulpschepen voor het haven-, bergings- en verzorgingsbedrijf van de ALRI.
Het grootste deel van het Russische materiaal is
reeds eerder in gebruik geweest. Het leger- en luchtmachtmateriaal zal worden geleverd in 1961 en 1962. Een groot gedeelte
van het marinemateriaal met uitzondering van de onderzeeboten,
zal naar wordt verwacht, eerst na 1961 worden afgeleverd.
De levering van Badgers voor de AURI zal een principiële wijziging van de Indonesische luchtbedrei ging ten aanzien van Nederlands Nieuw-G-uinea betekenen. De Badgers met hun
actieradius van 1700 mijl zullen niet meer zijn aangewezen op
het gebruik van vliegvelden dicht bij Nieuw-G-uinea en zullen ook gestationeerd op Java - een voortdurende bedreiging voor
Nederlands Nieuw-Guinea betekenen.
Opmerking; De consequenties van deze Russische levering van de
modernste geleide wapens met hun ingewikkelde en kwetsbare
apparatuur zijn van grote betekenis. Het is gerechtvaardigd
om aan te nemen, dat vooral de AURI in de toekomst nog meer
zal zijn aangewezen op daadwerkelijke steun van Russische technici en instructeurs. Vooral de AURI, maar ook de ADRI en ALRI,
zullen niet alleen kunnen volstaan met het doen opleiden van
r l
kun Personeel i-n Rusland. De aangeboden wapens en apparatuur
iV\n dermate ingewikkeld, dat zij de hulp van de Russen in
j/
Indonesië zelf op uitgebreide schaal zullen moeten accepteren.
Het grootste gevaar van de Russische leverantie
lijkt er evenwel in te schuilen, dat de politieke en militaire
consequenties eerst dan duidelijk aan de dag zullen treden,
wanneer het communistische zaad reeds zo goed is ingeworteld,
dat de weg terug vrijwel zeker zal zijn afgesloten.
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