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BERICHTGEVING INDONESIË EN NEDERLANDS NIEüW-GÜIKEA
Berichten in rechtstreeks verband met aggressieplannen tegen
Nederlands Nieuw-Guinëa"
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Er zijn geen inlichtingen, die duiden op een tegen
Nederlands Nieuw-Guinea gerichte aanval van enige omvang op
korte termijn.
Toebereidselen voor een zodanige aanval zijn echter
te onderkennen bij ALRI en AURI. Bij de ADRI zijn geen bijzondere voorbereidingen geconstateerd; zij beschikt echter reeds
langere tijd over gevechtsklare troepen.
Er zijn aanwijzingen, dat acties op beperkte schaal,
hetzij in de vorm van een militaire raid, hetzij in de vorm
van een of meer infiltraties, in de naaste toekomst waarschijnlijk zijn.
Inlichtingen bevestigen persberichten, dat in
nesië op hoog niveau besloten zou zijn eerst onderhandelingen
met Nederland aan te vangen nadat een bruggenhoofd op NieuwGuinea zou zijn gevormd, zulks om onderhandelingen uit een
"position of strenghW te kunnen voeren.
Er zijn geen inlichtingen, die duiden op de opbouw
van een concentratie van land- en vlootstrijdkrachten in
Oost-Indonesië.
Ten vervolge op de berichtgeving dd. 14 december
j.l. kan worden gemeld, dat de Mustangs (schroefjagers), die
deel uitmaken van de gevechtsgroep "Sorong" nog steeds niet
in de Molukken zijn aangekomen.
Gereedheid van de Indonesische strijdkrachten
De K.K.O. heeft van 12 tot 23 december landingsoefeningen gehouden in de omgeving van Soerabaja.
De oude ex-Australië korvetten PatiUnus en Banteng
zullen als reserve in actieve dienst worden gesteld ter voorbereiding van "Operatie 62".
Medio januari zullen alle -schepen van de ALRI van
nieuwe boegnummers worden voorzien.
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Psychologische activiteiten gericht tegen Nederlands NieuwGuinea
De experimentele zender van radio Makassar is regelmatig in de lucht met uitzendingen, speciaal "bestemd voor
Nederlands Nieuw-Guinea. De uitzendingen kunnen gerangschikt
worden in het kader van een doelbewust gevoerde psychologische
oorlogsvoering. De kwaliteit der uitzendingen is technisch
beter dan die van de Nieuw-Guinea-omroep.
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