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BERICHTGEVING INDONESIË EN NEDERLANDS NIEUW-GUINEA
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Berichten in rechtstreeks verband met aggressieplannen tegen
Nederlands Nieuw-Guinea

/f J

^

Er zijn geen inlichtingen welke duiden op een tegen
Nederlands Nieuw-Guinea gerichte aanval op korte termijn. Een
verhoogde belangstelling van militaire en civiele Indonesische
autoriteiten voor het grensgebied met Nederlands Nieuw-Guinea
valt echter op te merken.
In de loop van augustus kwamen aanwijzingen binnen,
dat binnen afzienbare tijd subversieve acties tegen Nederlands
Nieuw-Guinea te verwachten waren. Op 18 september werd geconstateerd, dat een infiltratie op Nederlands territoir had
plaatsgevonden. Aangenomen mag worden, dat deze groep infiltranten (23) inmiddels is geneutraliseerd, waarbij de houding
der plaatselijke bevolking bijzonder te loven valt.
Uit de verhoren is gebleken, dat militaire instanties te Djakarta opdracht tot de infiltratie hebben gegeven
en dat het in de bedoeling lag de acties te doen samenvallen
met de huidige zitting van de Assemblee der Verenigde Naties.
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Bijzonderheden met betrekking tot de Indonesische strijdkrachten en de binnenlandse veiligheid
Garuda III (Kongo-detachement van Indonesië) zal
niet vertrekken en wordt zelfs mogelijkheid als eenheid ontbonden.
De Centrale Regering voert onderhandelingen met
Kahar Muzakkar op Zuid-Celebes over diens overgave. De regering
heeft goede hoop, dat deze onderhandelingen tot een bevredigend
resultaat zullen leiden.
•Binnenlandse politiek Indonesië
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Éérste-Minister Djuanda is door ziekte reeds enige
maanden buiten staat zijn functie te vervullen en het is de
vraag of hij daarin zal terugkeren.
De rebellie van de PRI-Permesta is door de overgave
van vrijwel alle militaire en politieke leiders definitief
beëindigd. In tegenstelling tot de door de rebellen uitgesproken verwachting, is thans wel zeker, dat-hun de gelegenheid
tot uitoefening van politieke invloed, voorlopig niet zal worden gegeven.
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Gereedheid van de Indonesische strijdkrachten
In een rede op 5 september j.l. te Tjiloto voor een
vergadering van hoge politieautoriteiten uit geheel Indonesië
gaf Generaal Nasution het volgende te kennen:
Eind 1962 moet de politie in staat zijn om de volledige
verantwoordelijkheid voor rust en orde in Indonesië op
zich te nemen. Tegen die tijd moeten de strijdkrachten
de vrije hand hebben om zich geheel op het probleem
West-Irian te kunnen concentreren. Van de politie wordt
verwacht, dat zij de strijdkrachten steunt, indien een
gewapende strijd om Y/est-Irian nodig zou zijn.
Medio oktober worden 4 compagnieën Para-commando's,
benevens een stafcompagnie, naar de Molukken gezonden. WaarA,:
schijnlijk worden deze tegen de resterende rebellen op Ceram
'\ ingezet.
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