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BERICHTGEVING INDONESIË EN NEDERLANDS NIEUW-GUINEA
A. Militair
Beoordeling van de toestand, opgemaakt 10 .juli 1962,_. 12.00 A.
1_. De werkzaamheden aan de voornaamste vliegvelden in OostIndonesië kunnen praktisch als "beëindigd worden beschouwd.
De logistieke bevoorrading dezer velden vindt onverminderd
voortgang. Zeer grote hoeveelheden brandstof liggen momenteel op de belangrijkste vliegbases opgeslagen. Radar- en
communicatie-apparatuur worden op vrij grote schaal geïnstalleerd. Indonesië beschikt in verband met het voorgaande
over voldoende, o.m. voor straalvliegtuigen (IL-28 en
MIG-17), geschikte velden om op ieder gewenst moment offensieve luchtoperaties tegen Nederlands Nieuw-Guinea uit te
voeren. De operatieve gereedheid van een deel van het
squadron, middelzware bommenwerpers (TU-16), vormt een extra dreiging, die tot en met Hollandia reikt.
2. Gezien het bovenstaande moet geconstateerd worden, dat In"~ donesië de capaciteit heeft op dit moment een voortdurend
luchtoverwicht boven Nederlands Nieuw-Guinea-territoir uit
te oefenen, met uitzondering van het gebied in de onmiddellijke nabijheid van de Schouten-eilanden (actieradius aldaar
gestationeerde Hunter-straaljagers).
3_. De tot dit moment uitgevoerde luchtlandingen op Nederlands
Nieuw-Guinea-grondgebied moeten waarschijnlijk gezien worden in het licht van een aftasten, binden en versnipperen
van ons potentieel. Nieuwe luchtlandingen blijven immer
mogelijk en verwachtbaar.
4_. Infiltraties "oude stijl", te v/eten van militairen en semimilitairen vanuit zee, worden op dit ogenblik minder waarschijnlijk geacht, onder meer gezien een nog steeds in de
Molukken bestaand tekort aan kleine zeetransportmiddelen.
Indien echter toch uitgevoerd, zijn infiltraties in volgorde van waarschijnlijkheid respectievelijk verwachtbaar
van de Aroe-eilanden, van Geser/Gorong, van Oost-Ceram en
van Gebe.
5.. Op dit moment zijn geen directe indicaties aanwezig, dat een
nieuwe amfibische raid in de naaste toekomst te verwachten
is. Het benodigde potentieel voor een zodanige actie is
echter direct beschikbaar. V/el moet ernstig rekening worden gehouden met het feit, dat de momenteel in de Molukken
gestationeerde MTB's en onderzeeboten binnenkort verrassingsaanvallen zullen trachten uit te voeren tegen onze boven- en
onderwaterschepen.
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6_. Indonesië is momenteel praktisch gereed met de voorbereidingen om een aanval met een beperkt doel, gericht op de
west- of-zuidkust van Nederlands Nieuw-Guinea in te zetten.
7_. Binnenkomende inlichtingen wijzen in de richting, dat een
zodanige aanval, waarschijnlijk in de tweede helft van
juli c.q. begin augustus, geïnitieerd zal worden. De uiteindelijke uitvoering blijft echter afhankelijk van op dit
moment dezerzijds niet te evalueren politieke factoren.
8_. De beperkte aanval, met een eerste inzet over zee van maximaal twee versterkte bataljons mariniers en een versterkt
bataljon infanterie, zal onder dekking van voldoende luchten zeestrijdkrachten plaats vinden en waarschijnlijk gepaard
gaan c.q. voorafgegaan worden met/door luchtlandingen van
para-troepen en luchtaanvallen tegen geselecteerde doelen.
Aangenomen mag worden, dat Indonesië op dit moment de beschikking heeft over ongeveer acht bataljons parachutisten
met ondersteunende eenheden. De mankracht dezer troepen
wordt dezerzijds op dit moment geschat op ca. 5.000 man,
waarvan een groot gedeelte echter zeer beperkte springervaring heeft.
2_. Na de vorming van een bruggehoofd c.q. brugge hoof den, staan
twee op Ceram/Ambon gelegerde infanterie-brigades (+_ 5.000
man), benevens een groot aantal op dit ogenblik nog~zeilende en niet-geïdentificeerde eenheden als "follow up" ter
beschikking.
10. Een grootscheepse gecoördineerde aanval tegen militaire
doelen in de Geelvinkbaai, met als doel de volledige vernieling van het militair potentieel en de installaties aldaar, wordt voorlopig niet waarschijnlijk geacht.
B. Politiek
1_. Algemeen
Verschillende uitlatingen wijzen erop, dat van Indonesische
zijde de uitvoering van militaire acties tegen Nederlands
Nieuw-Guinea niet zal worden beïnvloed door de politieke onderhandelingen met Nederland.
2_. Verhouding Nasution-Subandrio
Gedurende de maand juni is bij diverse gelegenheden onenigheid tussen Nasution en Subandrio ontstaan. Subandrio is van
mening, dat de infiltraties in Westelijk Nieuw-Guinea opgevoerd moeten worden, teneinde de Nederlanders te dwingen aan
de Indonesische eisen toe .te geven. Nasution x) daarentegen
ziet het nut van militaire acties gedurende een periode van
onderhandelingen niet in. Hij vreest, dat opvoering van de
x) Opgemerkt wordt t.a.v. de positie van Nasution, dat deze weliswaar is afgetreden als Chef Staf ADRI, maar nog steeds de
functie van Chef Staf Krijgsmacht, alsmede plv.opperbevelhebber van het Commando voor de Bevrijding van "Irian Barat" bekleedt.
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infiltraties de Nederlanders zal prikkelen en een toestand
zal scheppen, waarin de militaire ontwikkelingen niet meer in
de hand te houden zijn. Hij houdt er ernstig rekening mee, dat
wanneer de Nederlanders een tegenactie zouden beginnen, dit
de goede uitwerking van de plannen voor de Aziatische Spelen
in augustus in gevaar zal brengen.
Tijdens de twistgesprekken tussen Nasution en Subandrio wenste
Sukarno niet tussenbeide te komen en onthield zich van commentaar.
De feitelijke gebeurtenissen geven echter aanleiding te veronderstellen, dat het standpunt van Subandrio vooralsnog het
meeste gewicht trekt.
Het blijft overigens buiten twijfel, dat indien Sukarno bevel
tot een offensief zou geven, Nasution dit zou opvolgen.
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