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BERICHTGEVING INDONESIË EN NEDERLANDS

NIEUW-GUINEA

Berichten in rechtstreeks verband met agressieplannen tegen
Nederlands Nieuw-Guinea
Er zijn geen inlichtingen, welke duiden op een tegen
Nederlands Nieuw-Guinea gerichte militaire aanval op korte termijn.
De werkzaamheden aan de vliegvelden in de Molukken vinden gestaag voortgang en dienen onder nauwlettende observatie te
blijven. De werkzaamheden zijn echter niet spectaculair.
In verband met te verwachten geruchten over grote operaties in Oost-Indonesië, waarbij mogelijk zal worden verondersteld, dat een en ander tegen Nederlands Nieuw-Guinea is gericht,
kan worden bericht, dat begin augustus gedurende 10 dagen een
gezamenlijke operatie van de ADRI, ALRI en AURI zal worden gehouden in militair gewest XIV (Zuid-Celebes). Deze operatie moet mogelijk worden gezien als een onderdeel van de viering van de
Indonesische Onafhankelijkheidsdag op 17 augustus.
In verband met de aanspraken van Indonesië op Nederlands Nieuw-Guinea heeft de gewestelijke oorlogsgezaghebber van
het gebied Maluku en Irian Barat aan de minister van Voorlichting
te Djakarta verzocht, een team naar de Molukken te zenden om de
mogelijkheid te onderzoeken of radio-republiek Indonesië in
Nederlands Nieuw-Guinea betere resultaten kan bereiken met haar
anti-Nederlandse propaganda. De uitzendingen voldoen tot op heden niet aan de Indonesische verwachtingen.
Op 2 juli werden 2 prauwen met in totaal 6 inzittenden
naar Saonek (Zuidkust \7aigeo) opgebracht. Eén van de inzittenden
had opdracht van Djakarta om via Ambon/Gebe naar Sorong te gaan,
om aldaar onder meer spionnage-werkzaamheden te verrichten.
Bijzonderheden Indonesische strijdkrachten en de binnenlandse
veiligheid
De ALRI en de AURI hebben te kampen met een groot personeelsgebrek; een en ander is een gevolg van het feit, dat veel
personeel nodig is voor de training op het uit het buitenland
geleverde nieuwe materiaal. Bovendien hebben deze krijgsmachtdelen een gebrek aan transportmateriaal, waardoor de logistieke
voorzieningen achterblijven bij de daarvoor opgestelde plannen.
Begin juli vertrok het 2e bataljon para-commando's
van Bitung (Eoord-Celebes) naar haar oorspronkelijke standplaats
in West-Java. Kennelijk is dit bataljon niet meer nodig na de
successen tegen de Permesta.
v
Garuda III, bestaande uit bataljon 530 Raiders, zal
binnen afzienbare tijd naar de Kongo vertrekken. Blijkens dit
bericht is het dus niet bestemd voor actie in of nabij Indonesië.
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Binnenlandse politiek Indonesië
De R.M. S. vereniging Ratu Patih op Y/est-Ceram heeft
een verzoek tot Soekarno gericht om Soumokil rechtstreeks per
brief op te roepen om terug te keren in de schoot der republiek
conform de gevolgde gedragslijn bij de acties tegen de Permesta.
Nader is gebleken, dat voor de R,M. S. dezelfde faciliteiten met betrekking tot overgave bestaan als voor de Permesta.
Wapenleveranties en buitenlandse hulpverlening aan Indonesië'
Begin augustus is te Soerabaja met Engelse hulp een
aanvang gemaakt met het installeren van torpedobuizen aan boord
van 4 MTB's.
Ten vervolge op de berichtgeving van 13 juli j.l. zij
vermeld, dat in totaal tot op dit moment 4 TU-16 (Badgers) en
4 AN-12 (Antonovs) uit de Sovjet-Unie in Indonesië zijn gearriveerd. Waarschijnlijk zullen in de loop van dit jaar nog 2
Badgers en mogelijk nog 2 Antonovs worden geleverd.
Nederlands Nieuw-G-uinea
Het dagblad "De Waarheid" berichtte op 8 juli j.l.'dat
versterkingen door de lucht naar Nederlands Nieuw-G-uinea werden
gevoerd.
Op 27 juli j.l. verzocht de secretaris-generaal van de
"Afro Asiaco" te Cairo (communistische mantelorganisatie ontstaan
na de zogenaamde Bandoengcoiiferentie van de AA-landen) aan de afdeling te Tokio om de Japanse regering te vragen geen transit
door Japan te verlenen aan Nederlandse troepen, die via Japan
naar Nederlands Nieuw-Guinea gaan.
Uit het bovenstaande blijkt, dat met de mogelijkheid
van een actie tegen onze verbindingslijnen in de naaste toekomst
rekening moet worden gehouden.
, J)
In de tweede helft van juli 1961 werd te Sorong een
- ' subversieve groepering, genaamd "Operasi Pemuda Irian" (O.P.I.)
il
ontdekt en werden vier personen in arrest gesteld. De O.P.I.
ft ( stelt zich ten doel de omverwerping van het Nederlandse gezag
bij een Indonesische invasie.
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