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BERICHTGEVING INDONESIË EN NEDERLANDS NIEüW-GUINEA
Berichten in rechtstreeks verband met aggressieplannen tegen
Nederlands Nieuw-Guinea
Er zijn geen aanwijzingen voor op handen zijn van
een militaire aanval van enige omvang (l bataljon) op Nederlands Nieuw-Guinea. Acties op beperkter schaal blijven tot de
mogelijkheden behoren, aanwijzingen hiervoor zijn echter
niet voorhanden. Wel is een"gevechtsgroep Sorong", bestaande
uit 2 straaljagers, vermoedelijk enige Mustangs (schroefjagers),
1 of 2 B-25 (lichte bommenwerpers, uitgerust voor mitrailleurbeschietingen) en enige hulpvliegtuigen (Dakota's), gestationneerd op Morotai en Patimura. Deze vliegtuigen kunnen vanaf
genoemde vliegvelden beschietingen van plaatsen op Nederlands
Nieuw-Guinea uitvoeren. De militaire situatie is overigens
onveranderd.
De commandant van militair gewest XV (Molukken) ontving opdracht de monitoring van radio-Biak voort te zetten en
speciaal te rapporteren indien zich bijzonderheden voordeden
bij de Nederlandse defensie op Nederlands Nieuw-Guinea.
Bijzonderheden met betrekking tot de Indonesische stri-jdkrachten en de binnenlandse veiligheid
j
-

Aan Soekarno is gerapporteerd, dat een geheime organisatie, genaamd NIGO, van plan zou zijn in DJakarta ordeverstoringen teweeg te brengen in de vorm van terreur en het vermoorden van de President en Nasution. Aan de moordenaar zou
een grote geldsom als beloning in het uitzicht zijn gesteld.
De doelstellingen van de NIGO zouden zijn:
het doen terugkeren van de Nederlandse Regering in Indonesië;
het propageren van een anti-nationale politiek;
het uit de weg ruimen van anti-Nederlandse figuren.
Bovendien werd aan de President gerapporteerd, dat de "buitenlandse gasten van de ALRIVop aanwijzing van de NIGO een
economische chaos zouden hebben trachten te veroorzaken, door
zo groot mogelijke hoeveelheden rijst op té kopen en deze
daarna te vernietigen. (De rijstsituatie op Java is momenteel
bijzonder kritiek).
'
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Als gevolg van het hem gemelde ontbood de President
vooraanstaande "security-functionarissen" op het paleis om
met hen de geëigende te treffen maatregelen te bespreken.
Het resultaat zou .zijn geweest, dat op 4 december j.l. 34 NIGOleden op de beschuldiging van poging tot omverwerping van het
gezag werden gearresteerd.
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Gereedheid van de Indonesische strijdkrachten
Van 12 t/m 14 november voerde een Dakota droppings
uit "boven Ceram ten behoeve van de tegen de R.M. S. strijdende
regeringstroepen. In totaal werden 241 parachutes met materialen en voeding uitgeworpen.
Wapenleveranties en buitenlandse hulpverlening aan Indonesië
De ALRI heeft in totaal 18 motorkanonneerbotell uit
Rusland ontvangen. Deze boten zijn buiten het contract om aan
Indonesië geleverd.
Half december zullen twee onderzeeboten vanuit
Vladiwostok met een Russische bemanning naar Indonesië vertrekken. Aan boord van iedere boot zullen 4 ALRI-officieren
de reis meemaken. Vermoedelijke tijd van aankomst in Indonesië
is eind december. De ALRI beschikt dan over 4 onderzeeboten
in totaal. Begin juni 1962 zullen nogmaals twee onderzeeboten
door Rusland geleverd worden.
Honderd Russen arriveren eind december in Indonesië
als instructeurs voor de ALRI.
Op Kemajoran blijken zich MIG—17 straalvliegtuigen
te bevinden, die vanuit de Chinese Volksrepubliek worden geleverd.
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