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BERICHTGEVING INDONESIË EN NEDERLANDS NIEUW-GUINEA
MILITAIR
Beoordeling van de toestand opgemaakt 8 augustus 1962, 12.00 A
1_. Gerekend mag worden, dat Indonesië vier of meer bataljons parachutisten met logistieke en ondersteunende eenheden gereed
~teert staan om op elk gewenst moment ingezet te worden. Grote
aantallen (+ 3000) parachutisten zijn recent van Java naar de
Molukken overgebracht. De massale inzet van deze troepen is
l zeer waarschijnlijk. Voldoende transportvliegtuigen zijn beschikbaar om deze troepen in het verloop van twee dagen te
droppen.^ Luchtlandingen in dt onmiddellijke nabijheid van
' HoiIandTa, behoren tot de reële mogelijkheden.
2_. Infiltraties "oude stijl", te weten van militairen vanuit zee,
kunnen zeer waarschijnlijk op grote schaal in de nabije toekomst verwacht worden. In verband hiermede dient rekening gehouden te worden met het feit, dat de "aanval met beperkt doel"
vooraf gegaan zal worden door c.q. gepaard, zal gaan met militaire infiltratie^ op verschillende 'plaatsen, al dan niet geli~jk>
•"tijdig uitgevoerd. Een deel van de voor deze infiltraties aangewezen en ter plaatse reeds aanwezige ADRI-troepen heeft de
nodige elementaire amfibische oefeningen ontvangen. Kleine
zeetransportmiddelen worden in een gestage stroom aangevoerd.
In verband met het bovenstaande dient rekening te worden gehouden met het feit, dat zeer binnenkort troepen, onder meer
door middel van zogenaamde "speed boats" aan wal gezet zullen
worden.
3_. Militaire raids, onder meer gericht tegen installaties op de
"Vogelkop en in de onmiddellijke nabijheid van Hollandia, kunnen nog steeds tegemoet gezien worden. Het benodigde gespecialiseerde personeel en materieel is in de Molukken geconcentreerd en kan op afroep ingezet worden.
£. Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid, dat de momentaal in de Molukken gestationeerde_MTB's en onderzeeboot en
op een opportuun moment verrassingsaanvallen zullen uitvoeren
tegen onze schepen.
5_. Gedurende de eerste week van augustus werden + 12.000 man ADRIen KKO-troepen, gelegerd aan boord van transportschepen, LST's
en gemilitairiseerde koopvaardijschepen, in een baai in OostIndonesië geconcentreerd onder bescherming van practisch de
gehele ALRI-oorlogsvloot. De AURI staat gereed geplande operaties uit te voeren.
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6_„ Gelet op het gemelde in de vorige punten en rapporten kan worden geconstateerd, dat Indonesië na maandenlange opbouw gereed
is met de_voorbereidingen om een gecoördineerde aanval fegen
NederlandsT Nieuw-Guinea te lanceren en dat op dit moment de
""Tndónesiscne militaire dreiging vrijwel zijn hoogtepunt heeft
bereikt. Of de hierbovenomschrevell militaire gereedheid uiteindelijk zal resulteren in het uitvoeren van een aanval met
beperkt doel, valt op dit ogenblik niet te beoordelen. Enerzijds blijft deze aanval afhankelijk van niet te evalueren
politieke factoren, anderzijds van een eventueel emotioneel
handelen van het Indonesische staatshoofd. Slechts vage indicaties , die door het ontbreken van meer en aanvullende inlich' tingen nog niet op hun juiste waarde geïnterpreteerd kunnen
worden, zijn op dit moment beschikbaar die zouden kunnen wijzen
in de richting van het feit', 3at het "accent van de Indonesische
militaire ^dreiging op het laatste ogenblik mogelijk verlegd
wordt naarlITtsluitend militaire infiltraties.De aanval met
'eendeerste inzet over zee van twee bataljons mariniers en één,
mogelijk twee bataljons landmacht, gesteund door ondersteunende
en verzorgingseenheden, moet op dit moment echter nog steeds
onder ogen worden gezien. De aanval zal waarschijnlijk gepaard
gaan met, of worden voorafgegaan door luchtlandingen van paratroepen. Bovendien zijn luchtaanvallen tegen geselecteerde
doelen te verwachten. Zeer waarschijnlijk zal Biak hierbij
zijn, teneinde dit Nederlandse steunpunt tijdelijk te neutraliseren.
7_. De in punt 6 genoemde aanval met beperkt doel zal waarschijnlijk gericht zijn tegen de west- en mogelijk_ook djf zuidkust
van Nederlands Nieüw-Guinea.Naar volgorde van "waar s c Hij n± 13 kheid komen als doelen voor een zodanige aanval Sorong/Jefman
en Onin of Kaimana het meest in aanmerking. Gezien het feit,
dat Indonesië over voldoende amfibisch materiaal beschikt en
over voldoende oorlogsschepen, dient rekening te worden gehouden met het feit, dat de aanval op meer plaatsen gelijktijdig
gelanceerd kan worden.
8_. Na de vorming van een bruggehoofd c.q. brugge hoof den, staan
tenminste twee infanterie-brigades met ondersteunende eenheden direct als "follow up" ter beschikking.
9.. Opgemerkt dient te worden, dat de zo genaamde "aanval met beperkt doel" in de loop der maanden zodanig qua materieel en
personeel is toegenomen, dat rekening moet worden gehouden
met het feit, dat de "grootscheepse gecoördineerde aanval" min
of meer_ als een vervolg op de "aanval met beperkt doel" zou
ïcunnenTlroXgen na eerT zekere consolidatie-periode^ Een progno s e
IreTT aanzien van de duur van deze periode valt op dit moment
nog niet te maken.
10. Op geen enkele wijze is geconstateerd, dat het besluit formele
onderhandelingen met Nederland aan te vangen, van matigende
invloed op de militaire voorbereiding is.
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