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BERICHTGEVING INDONESIË EN NEDERLANDS NIEUW-GÜINEA
Berichten in rechtstreeks verband met agressiëplannen tegen
Nederlands Nieuw-Guinea
Er zijn geen inlichtingen welke duiden op een tegen
Nederlands Nieuw-Guinea gerichte militaire aanval op korte termijn.
De laatste maanden wordt een verhoogde activiteit van
de AURI op de vliegvelden in de Molukken opgemerkt. Deze activiteit concentreert zich hoofdzakelijk op het met een zekere urgentie in gereedheid brengen van verbindingsmiddelen, op het
verbeteren c.q. verlengen van startbanen en op het bevoorraden
met brandstoffen voor vliegtuigen.
Bijzonderheden Indonesische strijdkrachten en de binnenlandse
veiligheid.
:
De ALRI heeft te kampen met een groot personeelstekort
als gevolg van het feit dat veel personeel aan de sterkte is onttrokken als kernbemanningen voor de uit het buitenland te ontvangen schepen.
Op 25 juni arriveerden 2 transportvliegtuigen van het
type. ANTONÖV te Medan, met reserve bemanning en gronduitrusting.
Hoewel bekeixL was dat Indonesië in het 'kader van de eerste Russische vliegtuig-leveranties ook ANTONOVS (Russische tegenhanger
van de Amerikaanse Hercules C 130-B) had ontvangen, waren deze
vliegtuigen, die 100 passagiers kunnen vervoeren, nog nimmer op
een vlucht gesignaleerd. De vliegtuigen worden thans nog steeds
door Russen gevlogen.
De uit Rusland te ontvangen onderzeeboten zullen waarschijnlijk pas in de loop van 1962 in Indonesië arriveren. De
bemanningen worden momenteel te VLADIWOSTOK getraind (oorspronkelijk werd geraamd dat deze boten reeds in september/oktober
1961 in Indonesië zouden arriveren).
Berichten geven aanleiding te veronderstellen dat de
regeringstroepen op Celebes met harde hand tegen de nog resterende weerstand biedende ïermesta-rebellen optreden.
Het blijkt dat wapens van Permesta-leden die zich overgegeven hebben, naar het Zuiden gesmokkeld worden ter versterking van de benden van KAHAR MJZAKAR.
De R. 1:1. S. op Ceram blijkt nog steeds niet geheel geliquideerd te zijn, onianks het feit dat in het kader van de
operatie MASOHI een betrekkelijk sterke troepenmacht tegen de
geringe rebe11en-sterkte werd ingezet.
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Binnenlandse politiek Indonesië
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Uit hoog geëvalueerde, zeer betrouwbare bron blijkt
dat de 7 Ambonese gezinnen (ex SIWALETTI groep Nederland), die
31 mei in Djakarta arriveerden, toestemming krijgen om na
onderzoek door te reizen naar Ambon.
De 29ste juni verzond de Moluks Protestantse Kerk
(Ambon) een telegram aan de algemene vertegenwoordiger van
de kerk te Fak Fak, waarin o.m. de volgende passage voorkwam:
"Wij bidden voor de leden en de functionarissen van de
Moluks Protestantse Kerk classis FAK FAK en MERAUKE.
Moge God ons allen in de komende dagen bevrijden en ons
van aangezicht tot aangezicht plaatsen, daar of in Ambon."
In verband hiermede zij er op gewezen dat eind 1958 de
Commandant van militair gewest XV (Ambon) te kennen gaf,
dat ieder M.P.K. lid zijn gezicht steeds gericht moest'
houden naar Ambon e.u niet naar Hollandia of Nederland.
Wapenleveranties en buitenlandse hulpverlening aan Indonesië
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Uit voorbereidingen, die te Soerabaja worden getroffen, mag worden geconcludeerd, dat binnenkort, een aantal
kleine schepen, hoogst waarschijnlijk M.T.B. ' s (motortorpedoboten) uit de S.U. zullen arriveren.
De ALRI zal in oktober a.s. vliegers en een "groundcrew", de laatste bestaande uit 20 onderofficieren en 60
manschappen, naar Rusland zenden. Het personeel is waarschijnlijk bestemd voor helicopters.
Uit doorgaans betrouwbare en goed geïnformeerde bron
is bekend geworden, dat twee Tu-16 (Badgers) op 25 juni te
Djakarta zijn geland. De Tu-16 is een twee-motorig middelzware
straalbommenwerper met vleugels in pijlstelling. De actieradius
bedraagt ongeveer 1850 zeemijlen, welke nog'aanmerkelijk vergroot kan worden door bijtanken in de lucht.
Op 17 juni 1961 heeft Soekarno te Belgrado een
overeenkomst met Joegoslavië getekend voor technische samenwerking. In het kader hiervan zullen o.m. bergartillerie,
zware mortieren en lichte infanteriewapens aan Indonesië worden
geleverd.
25 Indonesische geleerden zullen naar Rusland vertrekken, teneinde opgeleid te worden voor hun werk aan het (Russische) oceanografische instituut op Ambon. Een en ander is
het resultaat van een overeenkomst voor culturele samenwerking,
die op 10 mei te Moskou gesloten werd.

