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's-Gravenhage, 11 maart 1961
BERICHTGEVING INDONESIË EN NEDERLANDS NIEUW-GUINEA
(Mede in verband met de bedreiging van Nederlands Nieuw-Guinea
door Indonesië)

Berichten in rechtstreeks verband met aggressieplannen tegen
Nederlands Nieuw-Guinea

Er zijn geen inlichtingen, welke duiden op een mili-
taire aanval, gericht tegen Nederlands Nieuw-Guinea, op korte
termijn.

De Indonesische strijdkrachten hebben nog steeds te
kampen met moeilijkheden op allerlei gebied, o.m. als gevolg
van:

LfltiCË.- ^e "bevoorrading der strijdkrachten, welke nog altijd weinig
l efficiënt is geregeld, onder meer tot uiting komende in een

'i » nijpend tekort aan watertransportmiddelen, meer in het bij-
° ̂  zonder waar het betreft het transport van brandstoffen.

b. de consequenties van de Russische leveranties, welke zowel
in het organisatorische als in hej; personeelsvlak grote in-
vloed zullen hebben. Hierbij komt, dat de personeelssituatie
in de gewesten Ambon en Celebes reeds uiterst precair is.

In het kader van de uitbreiding van de Indonesische
luchtstrijdkrachten is men doende de radioverbindingen van di-
verse vliegvelden in Oost-Indonesië te verbeteren.

Uit betrouwbare bron blijkt, dat Indonesië doende is i \h te verzekeren van de levering van een zeer groot aantal

zeemansgidsen Nederlands ITieuw-Guinea.

Uit Indonesische krantenberichten blijkt, dat het in
het voornemen ligt uit de gelederen van de Mobiele Brigade een
"West Irian Regiment" te vormen. Dit regiment zou worden uitge-
rust met Russische wapens, terwijl de kern gevormd zou worden

l/ uit een bataljon Rangers (Commandotroepen). Momenteel zouden +_
250 candidaten voor dit Rangers bataljon een intensieve training
bij het opleidingscentrum van de staatspolitie te Porong onder-
gaan.

, Bij een eventuele aanval van Indonesië op Nederlands
^,{^ Nieuw-Guinea is Generaal Nasution van plan troepen in te zetten
,-N die hij niet loyaal ten opzichte van hemzelf acht. Eenheden,
!o 2. waarop hij onvoorwaardelijk kan steunen, kan hij dan onder zijn

direct commando op Java houden.

Op 2 maart werden van de groep van 19 infiltranten
(infiltratiegroep-Boercsrivier) 3 infiltranten gevangen genomen.
Uit een zojuist ontvangen bericht van de Gouverneur blijkt, dat
een sergeant-majoor zich gemeld heeft in Nabire, terwijl een an-
dere infiltrant ten zuiden van deze plaats is gearresteerd. Het
restant van de groep zakt met vlotten de Wangga-rivier af in de
richting van Nabire. Geëigende maatregelen zijn getroffen om de-
ze groep op te vangen. De bewapening bestaat thans nog uit 9 ge-
weren en 1 stengun.

De 3e februari j.l. werden op het eiland Haitlal, ten
noorden van Misool, drie infiltranten gevangen genomen. De groep
was per zeilprauw vanaf Indonesisch grondgebied op Nederlands
Nieuw-Guinea geïnfiltreerd. Op deze infiltratiepoging zal wor-
den teruggekomen zodra meer gegevens hierover uit Nederlands
Nieuw-Guinea zijn o nt vang en.____.__. „̂  .̂ «=--.«» . ~j fis? n r* r^ i f r^ i i0 - 2 -zEE/fefcfec iihHrliU!- ~ fc. ti fc, H U L. i I L. 12 s i



„

%

- 2 - ZEER GEHEIM

Bijzonderheden Indonesische strijdkrachten en de binnenlandse
veiligheid

Uit betrouwbare bron blijkt, dat Russische piloten mo-
menteel als tweede vlieger op helicoptervluchten meevliegen.
Eerste piloten zijn echter steeds AURI-vliegers.

Uit verschillende berichten kan geconcludeerd worden,
dat de situatie op Ambon nog steeds zodanig is, dat de centrale
regering deze tact- en beleidvol dient te hanteren.

Na de ineenstorting van het Pernesta-verzet op Morotai,
zoals in vorige verslagperiode vermeld, komen hoe langer hoe meer
berichten binnen over een voortschrijdende desintegratie van de
Permesta op Noord-Celebes. Konden de moeilijkheden tussen de Per-
mesta-groeperingen op Noord-Celebes medio november 1960 slechts
door een drastisch ingrijpen van Ventje Sumual bedwongen worden,
thans blijkt het Permesta-verzet wederom onderhevig aan ernstige

A verbrokkeling. Een en ander betekent niet dat de centrale rege-
u o ring op korte termijn troepen uit dit gebied kan vrijmaken, aan-
J> c gezien deze, zolang de pacificatieperiode niet is afgelopen, ter

plaatse gehandhaafd zullen moeten worden.

Gereedheid van de Indonesische strijdkrachten

V, Uox.A De ALRI is doende een eenheid met speciale opdracht te
formeren, bestaande uit twee jagers, één fregat en één vloottan-
ker, voor een bezoek aan het buitenland. Volgens een Antara-bericht
zou een beleefdheidsbezoek aan Timor op het programma staan. De

*L/ schepen zouden echter tevens manoeuvres gaan houden in de wateren
in de onmiddellijke nabijheid van Nederlands Nieuw-Guinea als ac-
tieve steun voor de Indonesische buitenlandse politiek.

Ten behoeve van de ADRI wordt een algemene reserve ge-
vormd. Teneinde deze reserve het gewenste peil te doen houden, werd
in verband met dreigende personeelstekorten bepaald, dat de dienst-
plichtigen van de lichting 1959 na het volbrengen van hun diensttijd
in dienst zullen worden gehouden tot een nader vast te stellen tiju- -
stip.

Wapenleveranties enjbjuitenlandse hulpverlening aan Indonesië

Berichten maken melding, dat de Sovjet-Unie, boven de
reeds in vorige verslagperiode genoemde wapenleveranties, het vol-
gende materieel ten geschenke heeft gegeven aan de Indonesische
strijdkrachten:
Landmacht: een volledige uitrusting en bewapening voor een bataljon

V Luchtmacht: ec:i helicopter, meer in het bijzonder voor persoonlijk
gebruik van Sceryadarma (chef luchtmachtstaf)

Marines tien kleinere vaartuigen van niet nader gespecificeer-
de grootte en type.

Medio 1961 sullen hoogstwaarschijnlijk uit het V.K. 26
torpedo's en 18 torpedobuizen, fabrikaat Saunders Roe, aan Indone-
sië geleverd worden. Het materiaal is bestemd voor de bewapening
van 4 motortorpedoboten, die in de Bondsrepubliek geboxiwd zijn.

Vanuit Engeland zal Indonesië binnenkort waarschijnlijk
200 stuks remparachutes geleverd krijgen.

Het blijkt, dat Indonesië een aanzienlijke hoeveelheid
P.S.P. (Perforated Steel Plates) tracht te verkrijgen, welke be-
stemd kan zijn voor het in orde brengen van vliegvelden. De hoe-
veelheid zou voldoende zijn voor 15 vliegvelden. Bovendien is een
bestelling geplaatst van 100.000 nietwe oliedrums.
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v 4 Hercules C-130 B vliegtuigen zijn 9 februari j.l.
.!. in Indonesië aangekomen. Met deze vliegtuigen arriveerden 10

,j man technisch personeel van de Look hè e d- fabriek en, benevens 59
-JET man AURI-personeel, welk personeel op USAF-bases en bij de

/) *" Lockheed-fabrieken opgeleid werd.
( "
^ ' Een Russische technische missie blijkt op 27 februari

j.l. uit Djakarta vertrokken te zijn naar Soerabaja, teneinde
onder meer de reparatie etc. in ogenschouw te nemen van de beide
Russische SKORY's "Sawoen Galing" en Sandjaja". Het gezelschap
bestaat uit een vlagofficier en vier hoofdofficieren en staat
onder leiding van de admiraal Zourin.
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