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Indonesië/Nederland
INFORMATIES IN VERBAND MET MOGELIJKE MILITAIRE ACTIES VAN

INDONESIË TEGEN NEDERLANDS NIEÜW-GUINEA

1) President SOEKARNO heeft van de voorgenomen invasie
in Nederlands Nieuw-Guinea afgezien ten gevolge van een
Sovjetrussische interventie. Op 18 januari 1962 overhandigde

i
de Sovjet Ambassadeur in DJAKARTA de Indonesische Staatspre-
sident een schrijven, inhoudende een verzoek van CHROESTSJOV
de inbezitname van West-Irian voorlopig uit te stellen, indien
althans Indonesië op een verdere ondersteuning van de Sovjet-
unie prijs stelt. Een groot conflict over Nieuw-Guinea komt
de Sovjetrussische regering nu ongelegen in verband met de
meningsverschillen met de Chinese Volksrepubliek en omdat de
uitbreiding van het conflict tot een van wereldomvang onge-
wenst is»

2) Volgens uitspraken van KÜUSINEN, lid van het Presidium
te Moskou, zou men in Sovjetrussische partij- en regerings-
kringen het dreigement van Rood-China om in geval van een
militair conflict tussen Indonesië en Nederland zonder acht
te slaan op de houding van Moskou vrijwilligers ter beschik-
king te stellen voor de bevrijding van West Nieuw-Guinea,
met grote bezorgdheid opgenomen hebben.

3) De Indonesische strijdkrachten zijn thans nog niet
in de omstandigheid een omvangrijke en succesvolle aanval op
Nederlands Nieuw-Guinea uit te voeren. De Marine-leiding heeft
moeten erkennen, dat zij, gezien de grote afstanden die over-
brugd moeten worden voor een invasie, nog niet over de nood-
zakelijke middelen beschikt. Militaire acties op kleinere
schaal kunnen wel plaats vinden. Een algemene aanval is eerst
vanaf october 1962 mogelijk.

De Indonesische dreigingen om een militaire actie
te beginnen hebben o.m. de volgende doeleinden:



- 2 -

1) Men wil de Indonesische bevolking afleiden van de moei~
lijke economische omstandigheden waarin zij verkeert.
De bevolking schijnt zich meer gelegen te laten liggen
aan de prijsstijgingen van de laatste drie maanden dan
aan de bevrijding van op grote afstand liggende gebieden.

2) De voortdurende oorlogsdreiging zal de Verenigde Naties
en de Verenigde Staten moeten verontrusten en hopenlijk
een pro-Indonesisehe politiek ten gevolge hebben.


