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Dit stuk bestaat uit 3 bladzijden
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1s-Gravenhage, 14 juni 1962

BERICHTGEVING INDONESIË EN NEDERLANDS NIEUW-GUINEA

A. Algemeen

Beoordeling van de toestand op 12 juni 1962.

, -• 1. Eeen grootscheepse en gecoördineerde Indonesische
-- 'r' aanval op Nederlands Nieuw-Guinea is op dit moment nog niet

te verwachten, doch kan worden gerekend'technisch uitvoerbaar
te zijn omstreeks september/oktober a.s.. Voorbereidingen voor
een zodanige actie vinden onverminderd voortgang, doch worden
bemoeilijkt door problemen van logistieke aard.

N.B. Onder een grootscheepse aanval moet in deze worden ver-
staan een aanval, welke ten doel heeft de volledige vernie-
tiging van het Nederlandse militaire potentieel op Nederlands-
Nieuw-Guinea.

2. Indonesië bezit momenteel wél de potentie om een
aanval met beperkt doel tegen Nederlands Nieuw-Guinea uit te
voeren. Er zijn vage aanwijzingen, die op een dergelijke aanval in
de naaste toekomst, mogelijk eind juni of begin juli, kunnen
duiden.

Het lijkt niet onmogelijk, dat een dergelijke aanval
met beperkt doel op twee of meer plaatsen min of meer gelijk-
tijdig zal worden uitgevoerd.

N.B. Een beperkte aanval heeft tot doel het vestigen van een
bruggehoofd b.v. op de Zuid- of .Westkust.

3. Verwacht kan worden dat binnenkort infiltraties wor-
den voortgezet, zowel door de lucht als over zee. Het is waar-
schijnlijk, dat hierbij (meer) luchtbescherming zal worden ver-
leend, hetgeen vuurcontact met eigen zee-, lucht- (en zelfs
grond-) strijdkrachten zeer goed mogelijk maakt.

4.. Inmiddels plaatsgevonden hebbende versterkingen van
de Indonesische luchtmacht in de Molukken maken de kans op
luchtaanvallen op vrij grote schaal tegen geselecteerde doelen
groter dan voorheen.

B, Indonesische strijdkrachten vooral in de Molukken

1. ADRI
Tot het Mandala Commando (bestemd voor acties tegen

Nederlands Nieuw-Guinea) behoren t hans tenminste 3 brigades. ;

De eerste twee brigades hebben de beschikking over
een 6-tal bataljons, waaronder een tweetal Raiders. Een deel

-van deze...-



van deze eenheden, welke in de Noord-Molukken, Ambon,
Ceram en de Aru-eilanden zijn gelegerd, is nog in opleiding
voor o.a. jungle fighting en jungle survival.

De derde brigade bestaat uit parachutisten.

2. Gecombineerde ADRI/ALRI
Aangenomen kan worden dat twee K.K.O. (mariniers),

thans nog op Java, infanterie-bataljons en 1 ADRI-bataljon
kunnen worden ingezet,

3. ALRI
Er wordt intensief geoefend met onderzeeboten

en jagers, eveneens door kleinere schepen en G-AKNET-vlieg-
tuigen.

4. AURI
a. Zowel op logistiek als op materieel gebied duurt

de opbouw voort.

b. De vliegvelden worden verbeterd, hetgeen omstreeks
1 juli geheel kan zijn voltooid. Naar verwachting zullen hier-
op dan 28 tot 30 gevechtsvliegtuigen - ten dele straalvlieg-
tuigen - en een 10-tal transporttoestellen zijn gebaseerd.

c. In de Molukken is een radarketen in opbouw, vooral
voor luchtwaarschuwing/vliegtuigdirectie.

d. Tot heden zijn 20 TU-16's (BADGER) vanuit Rusland
in Indonesië gearriveerd. De laatste zes waren uitgerust
met een aangebouwde opstelling voor een lucht-grondgeleid
projectiel onder iedere vleugel. Omstreeks 1 juni j.l.
moesten op Java tenminste 3 TU-16's operatief gereed staan.

d. Door de USSR is een begin gemaakt met de levering
van MIG-21 straaljagers, waarvan de eerste 9 zijn gearriveerd,

C. Indonesië politiek

Uit informaties van verschillende zijden blijkt, dat
de Indonesische Regering de bevrijding van "Irian Barat" als
conditio sine qua non beschouwt voor de voltooiing van de
revolutie, hetgeen voor 1 januari 1963 moet worden bereikt.
Er wordt daarbij allereerst gestreefd naar het behalen van een
militair succes. Indonesië vindt het voor de geschiedenis
van de revolutie en zijn prestige noodzakelijk om Nieuw-Guinea
te verkrijgen als gevolg van "strijd" en niet als cadeau, en
daarom moeten -los van eventuele onderhandelingen - eerst
militaire successen worden behaald. In verband hiermede zal
de R.I. dan ook geen haast maken met de onderhandelingen met
Nederland en zullen de huidige militaire activiteiten worden
voortgezet, zolang deze maar het karakter van een "undecla-
red war" behouden.

V/at betreft deze onderhandelingen kan de R.I. het
plan Bunker slechts aanvaarden als basis voor de overdracht
van het bestuur over Nederlands Nieuw-Guinea aan Indonesië.
Men gaat er daarbij van uit, dat een volksstemming met tech-
nische bijstand van de Y.N. onder volledige Indonesische
bestuursverantwoordelijkheid een voor Indonesië gunstig re-
sultaat zal opleveren.

-Ten aanzien van...-
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Ten aanzien van liet Nederlandse standpunt met be-
trekking tot de onderhandelingen wordt van Indonesische zijde
gesteld, dat de Nederlandse Regering het plan Bunker wil
aanvaarden als basis voor de besprekingen en zich de vrijheid
voorbehoudt ook andere kwesties naar voren te brengen.

Onderhandelingen van Subandrio met Sovjet^Unie te Moskou*
Onlangs heeft Subandrio op gunstige betalingsvoor-

waarden een overeenkomst getekend met de Russische vice
Sremier Zosygin, waarbij aan Indonesië ter waarde van U.S.
80 miljoen oorlogsmaterieel zal worden geleverd, bestemd

'J. ,. voor zee- land en luchtmacht. De aflevering ervan zou 3
ft -• maanden na ondertekening beginnen.

Voorts zullen Russische "vrijwilligers" als experts
beschikbaar worden gesteld, o.m. piloten, deskundigen voor de
bediening van zwaar leger materieel, nautische experts, wis-
kundigen en ingenieurs op diverse gebieden.


