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Beoordeling van de toestand op 11 april 1962 te 12.00 uur A.
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Een grootscheepse en gecoördineerde Indonesische aan- *"'
val op Nederlands Nieuw-Guinea is op dit moment nog niet te ver-"
wachten, doch kan gerekend worden technisch uitvoerbaar te zijn
vanaf september/oktober a.s.. Voorbereidingen voor een zodanige
actie vinden onverminderd voortgang, doch worden gehandicapt
door moeilijkheden van logistieke aard. Het al dan niet uitvoeren der actie zal geheel afhankelijk zijn van thans nog moeilijk te evalueren politieke en economische factoren.
Indonesië bezit momenteel de potentie om een enkele
aanval met beperkt do-el tegen Nederlands Nieuw-Guinea uit te
voeren, teneinde op die wijze een politieke overwinning te foreeren. Verdere acties in opvolging van bovengenoemde aanval
lijken onwaarschijnlijk in verband met de geconstateerde trage
logistieke opbouw.
Voortgezette krachtdadige infiltraties, al dan niet
gecombineerd met een raid vanuit zee/lucht, c.q. met daden van
agressie, gericht tegen onze schepen en vliegtuigen, kunnen
zelfs bij een hervatting der besprekingen worden verwacht.
Luchtaanvallen op beperkte schaal tegen geselecteerde
doelen blijven mogelijk. Indicaties, dat deze ook zullen worden
uitgevoerd, zijn op dit moment aanwezig.
De Indonesische psychologische oorlogvoering, bestemd zowel
voor binnen- als buitenlands gebruik, zal in versterkte mate
voortgang vinden.
Indonesië
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Bij zijn recent bezoek aan Moskou (eind februari 1962)
zou Kolonel Umar Dani slechts op drie punten succes hebben geboekt, t.w.:
1_. een versnelling van de opleiding van het Indonesische lucht~~ machtpersoneel, dat op het ogenblik in de Sovjet-Unie vertoeft;
2_. de beschikking over meer Russische technici ten behoeve van
~~ het onderhoud van luchtmachtmaterieel, dat reeds door de
USSR aan Indonesië is geleverd;
3_. het plan voor een bezoek van een Russisch technisch team
aan Indonesië, teneinde de AURI met het gebruik van "air-toair missiles" bekend te maken.
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Aan de overige Indonesische verlangens, zoals vooral
een versnelde aflevering van luchtmachtmaterieel zou van
, \e niet zijn tegemoetgekomen. Als reden hiervoor zou
[i J zijn opgegeven, dat Moskou er niet van overtuigd is, dat Indo'|,
nesië werkelijk in de nabije toekomst een militaire actie tegen
^5 v West-Irian beoogde.
Nederlands Nieuw-Guinea
Op 28 maart arriveerde te Waigama per zeilprauw een
delegatie van de R.M.S. onder leiding van Kapitein Walangitan,
bestaande uit 12 ongewapende personen. Zij waren op 25 maart
':,. f van Namano (Oeram) vertrokken en bleken voorzien te zijn van
[llv ^ passen, door Soumokil ondertekend. Zij verklaarden naar
Nederlands Nieuw-Guinea te zijn gekomen om verbinding te maken
met vertegenwoordigers der R.M.S. daar te lande en in Nederland.
De groep werd naar Manokwari overgebracht en immigratoir aangehouden.
Te Hollandia werd politieel opgetreden tegen een subversieve organisatie, genaamd "Organisatie Pemuda Irian" onder
leiding van de ex-gedetineerde lepy. De doelstelling van deze
organisatie is het bemachtigen van wapens uit militaire en
politiële magazijnen, het veroorzaken van onrust onder de bevol, "l
king en assistentie aan Indonesische troepen bij een eventuele
K.-v " ' aanval. De organisatie blijkt de hand te hebben gehad in de
diefstal op 1 februari 1962 van 11 jachtgeweren uit het kantoor
van het Kadaster en in de diefstal van 10 jungle-karabijnen,
welke kortelings heeft plaats gehad uit de lading van het m.s.
Roepat. De groep, die grotendeels uit Seroeiers bestond was
bezig voor haar activiteiten een basis-kamp in te richten achter Hollandia. Een aantal (ruim 30) arrestaties werd verricht,
de leider Tepy is echter nog voortvluchtig. Het onderzoek
duurt voort.
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