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BERICHTGEVING INDONESIË EN NEDERLANDS NIEÜW-GUINEA
Berichten in rechtstreeks verband met agressieplannen
tegen Nederlands Nieuw-Guinea
Er zijn geen inlichtingen, die wijzen in de richting
van een tegen Nederlands Nieuw-Guinea gerichte grootscheepse
en gecoördineerde aanval óp "korte termijn.
N.b.: onder grootscheepse gecoördineerde aanval
in deze te verstaan een aanval,ingezet door meerderebataljons, onder voldoende dekking van zeestrijdkrachten en met
overdag plaatselijk lucht overwicht en waarschijnlijk gericht
tegen installaties in de Geelvinkbaai (Biak- Manokwari)
met als doel: de volledige vernietiging van het Nederlandse
militaire potentieel.
Toenemende voorbereidingen daartoe kunnen in
steeds sterkere mate bij de drie krijgsmachtonderdelen worden
geconstateerd.
Te beginnen met de maanden september/october a.s.
moet Indonesië dan ook militair in staat worden geacht een
dergelijke grote aanval op Nederlands Nieuw-Guinea te kunnen
lanceren. Of een zodanige aanval inderdaad zal worden ondernomen is uiteraard afhankelijk van thans nog moeilijk te evalueren politieke en economische factoren*
Zodra de weersomstandigheden het toelaten - te"
beginnen eind maart a.s. - moet Indonesië in staat v/orden
geacht een aanval met beperkt doel uit te voeren, teneinde
door het vestigen van een landingshoofd vanuit een "position
of strength" een politieke overwinning in het geschil met
Nederland te forceren. N.b.: onder aanval met beperkt doel
in deze te verstaan een aanval op de West- en/of Zuidkust
van Nederlands Nieuw-Guinea met inzet van maximaal een versterkt bataljon mariniers, waarbij ingedeeld amfibische tanks
eventueel gepaard gaande met de inzet van enige compagnieën
paragroepen.
Er zijn indicaties dat in de tweede helft van maart
infiltraties tegemoet kunnen worden g e z i e n . — —
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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.
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Wapenleveranties en buitenlandse hulpverlening aan Indonesië
De ALRI heeft in totaal 18 motorkanonneerboten 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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