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BERICHTGEVING INDONESIË EN NEDERLANDS NIEUW-GUINEA

. Berichten in rechtstreeks verband met agressieplannen tegen
i, Nederlands Nieuw-Guinea

Er zijn geen betrouwbare inlichtingen, die duiden
op een tegen Nederlands Nieuw-Guinea gerichte grootscheepse
en gecoördineerde aanval op korte termijn.

Toenemende voorbereidingen voor een zodanige aan-
val kunnen echter bij de drie krijgsmachtonderdelen gecon-
stateerd worden, meer in het bijzonder bij ALRI en AURI.

Op grond van de stand van deze voorbereidingen lijkt
een grote militaire aanval op Nederlands Nieuw-Guinea op korte
termijn onwaarschijnlijk. Gezien de snel teruglopende economi-
sche toestand, de labiele binnenlandse politieke situatie, de
agressief anti-Nederlandse houding van het Staatshoofd en
diens onberekenbare karakter, dient de mogelijkheid, dat
Indonesië zich in een militair avontuur van enige omvang zou
storten niet geheel te worden uitgesloten.

Meer in de lijn van de verwachtingen ligt echter en
hiervoor zijn enige indicaties aanwezig:

( a. een raid vanuit zee, al dan niet gecombineerd met beperkte
luchtlandingen;

b_. luchtaanvallen op beperkte schaal tegen geselecteerde doe-
len op Nederlands Nieuw-Guinea.

Binnenlandse politiek Indonesië

Ten vervolge op de berichtgeving van 14 december j.l.
met betrekking tot de geheime organisatie de NIGO, kan gerap-

^ porteerd worden, dat het onderzoek tegen deze organisatie
negatief is uitgevallen. Desalniettemin gaf het ADRI-opperbe-

*" vel opdracht om steeds waakzaam te blijven en aandacht te
schenken aan de kanalen, langs welke de Nederlanders dit soort
acties laten leiden.

Op 16 januari werden gearresteerd: Sultan Hamid,
Sjahir, Sastrosatomo, Mr. Roem, Prawoto, Juman Nasution,
Anak Agung Gede Agung, Pitoy en anderen. In totaal 17 personen.
Het onderzoek wordt voortgezet door een team, dat door het
opperste oorlogsgezag is gevormd. Deze arrestaties zouden zijn
geschied op grond van het feit, dat de gearresteerden zouden
behoren tot ondergrondse organisaties, welke een moordaanslag
op de President voorbereiden.

De PKI hoopt, dat strijd over West-Irian zal ont-
branden. Aan leden van de partij en mantelorganisaties is op-
gedragen brieven en telegrammen aan de President te zenden
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om hem tot actie aan te zetten. In geval van een aanval is
de PKI van plan om door middel van de SOBSI alle eigendommen
van onderdanen van landen, die zich aan Nederlandse zijde
scharen, in "beslag te nemen. Amerikaanse eigendommen zullen
het eerst aangetast worden en de PKI is van plan om op arres-
tatie van alle Amerikanen in Indonesië aan te dringen.

De PKI verwacht, dat het Oostblok zo nodig vrijwil-
ligers zal zenden, hetgeen de PKI-delegatie op het jongste
CPSU-Partij congres is toegezegd.

Van Indonesische communistische zijde wordt verder
verwacht, dat de Australische Communistische Partij zal trach-
ten Australië te verhinderen de Nederlanders te helpen.
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