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BERICHTGEVING INDONESIË EN NEDERLANDS NIEÜW-GÜINEA
Berichten in rechtstreeks verband met aggressieplannen tegen
Nederlands Nieuw-Guinea
Er zijn geen inlichtingen, welke duiden op een tegen
Nederlands Nieuw-Guinea gerichte militaire aanval op korte
termijn. Zoals reeds eerder werd gerapporteerd, "blijft de AURI
actief werkzaam om de vliegvelden in orde te "brengen.
Binnenlandse politiek Indonesië
Begin augustus arriveerden per m.s. "Negoswan" 5
uit Nederland afkomstige autochthonen van de z.g. Siwalettigroep met hun gezinnen te Ambon (totaal 36 personen). Zij
werden aan de haven hartelijk verwelkomd door een commissie
van ontvangst onder voorzitterschap van de burgemeester van
Ambon.
1
De gegevens met betrekking tot de politieke consequenties van de overgave van de rebellen zijn nog te onduidelijk om daaruit definitieve conclusies te kunnen trekken. In
^ een volgend rapport zal op deze kwestie worden teruggekomen.
Buitenlandse politiek
Er zijn geen directe tekenen, die v/ijzen op een Indonesische actie tegen Portugees Timor in de nabije toekomst.
Een verbreking van de diplomatieke betrekkingen blijft rnogelijk.
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Gereedheid van de Indonesische strijdkrachten
De gereedheid van de AURI laat, ondanks het feit dat
bericht werd ontvangen dat de chef luchtmachtstaf Soeriadarma
gerapporteerd zou hebben, dat de AURI klaar was om een aanvalsoperatie tegen Nederlands Nieuw-Guinea uit te voeren, te wensen
over. In de periode januari t/m juni werden in het geheel geen
operationele oefeningen gehouden. Opmerkelijk was tevens het
betrekkelijk geringe aantal vliegtuigen (1 Badger, 10 Migs,
9 IL 28 en 4 Herculessen), dat de AURI in verband met de 17
augustus-viering te DJakarta in de lucht kon brengen.
De AURI beschikt momenteel over tenminste 6 compagnieën parachutisten.
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Y/apenleveranties en buitenlandse hulpverlening aan Indonesië
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Ten vervolge op de berichtgeving dd. 11 augustus j.l.
kan gemeld worden, dat op dit moment waarschijnlijk wederom
4 TU-16 (Badgers) in Indonesië zijn aangekomen. Het totale
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aantal Badgers in Indonesië zou daarmede op 8 worden gebracht.
De eerste Russische leveranties voor de KKO (mariniers), waaronder amphibische tanks en landingsboten
(L.C.V.P.'s), blijken te zijn gearriveerd.
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Nederlands Nieuw-Guinea

Er zijn aanwijzingen, dat van Papoea-zijde in de
laatste tijd een toenemende belangstelling bestaat om naar
Japan te gaan met het doel handelsbetrekkingen aan te knopen.
Hierin schuilt het gevaar, dat deze autochthonen
daar te lande binnen de Indonesische invloedssfeer zullen worden getrokken, daar gebleken is, dat zij in Japan worden benaderd door pro-Indonesisohe Japanners en aldaar verblijvende,
uit Indonesië afkomstige Papoea's.
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