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COMITÉ VERENIGDE INLICHTINGENDIENSTEN NEDERLAND j ZEER GEHEIM

KA 2399/83-34 Ex.nr./

1s-Gravenhage, 14 september 1962

BERICHTGEVING INDONESIË EN NEDERLANDS NIEUW-GUINEA

MILITAIR

Beoordeling van de toestand opgemaakt 11 september 1962,
12.00 A

1_. Geconstateerd dient te worden, dat het inlichtingenbeeld zich
sinds de laatste verslagperiode volledig heeft veranderd.
Diende in de laatste beoordelingstoestand gewezen te worden
op het feit, dat Indonesië geheel gereed was om een grote
militaire aanval met beperkt doel tegen Nederlands Nieuw-
Guinea 's territoir te lanceren, thans kan gerapporteerd wor-
den, dat een zodanige aanval niet meer te verwachten valt.
Alle daartoe strekkende militaire voorbereidingen werden
stopgezet, terwijl de oorspronkelijke aanvalsmacht ontbonden
is.

2_. De troepen, die zich aan boord van de transportschepen bevon-
den, zijn op Celebes gedebarkeerd. Aldaar worden zij vermoe-
delijk gereed gehouden voor de uiteindelijke machtsovername.

3.. Een kleine amfibische strijdmacht, in staat om een mariniers
~" bataljon landingsteam te vervoeren, is uit de oorspronkelijke

scheepsconcentratie geformeerd en blijft in Oost-Indonesië
gestationeerd. Geen indicaties zijn aanwezig met betrekking
tot de tijd van inzet van de hierbij betrokken eenheden.

4_. Infiltraties "oude stijl", te weten van militairen vanuit zee,
worden voor 1 oktober 1962 niet meer verwacht. De kans, dat
na het tijdstip van de machtsoverdracht aan de Verenigde Na-
ties, Indonesië door zal gaan met de clandestiene vergroting
van zijn troepensterkte in Nieuw-Guinea, is daarentegen groot
te achten. Binnenkomende inlichtingen.wijzen eveneens in de
richting, dat Indonesië zal trachten zoveel mogelijk Indone-
sische eenheden als veiligheidscontingenten door de Verenigde
Naties te doen toelaten, zodra het interim regiem zal zijn
ingegaan.

5.. De concentratie van de +_ 1000 gevechtswaardige Indonesische
"infiltranten" binnen Nederlands Nieuw-Guinea verloopt momen-
teel naar wens, met uitzondering van de Merauke-sector, waar
nog steeds 50 % van de Indonesische troepen niet gelocaliseerd
kon worden.

6_. Onder het voorwendsel van slechte communicatiemiddelen heeft
het Mandala Commando niet onmiddellijk aan de order "staakt
het vuren" van 16 augustus j.l. gevolg gegeven. Een uitdrukke-
lijke opdracht van President Soekarno aan Generaal Suharto was
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nodig om hem te bewegen op 25 augustus een nieuwe order
"staakt het vuren" uit te geven, die ook daadwerkelijk werd
uitgevoerd.

Het Mandala Commando onder Generaal Suharto is het niet met
de uitwerking van de overeenkomst met Nederland eens, omdat
het volledig buiten de planning ten aanzien van de overneming
van Nieuw-Guinea was gelaten en het gedetailleerde plan, dat
voor een militair bestuur was uitgewerkt, geheel buiten be-
schouwing was gelaten.

Op een bijeenkomst van Nasution, Jani, Suharto en hun staven
op 29 augustus j.l. antwoordde Generaal Nasution op de bezwa-
ren van Suharto, dat de politici de militairen inderdaad had-
den overtroefd en dat de rol van het leger ten aanzien van
West-Irian niet bijzonder groot was. Besloten werd, dat
Suharto zijn functie van militair gouverneur van West-Irian
ook daadwerkelijk door het geven van directieven zou uitoefe-
nen. In hoeverre dit te combineren is met de functie van
Subandrio als plaatsvervangend Eerste Minister Coördinator
voor West-Irian is dezerzijds niet geheel duidelijk.
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