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Gouverneur van Nieuw-Guinea (Van Waardenburg) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
(Peters), 28 jan. 1952
Door de Resident te Sorong werd gerapporteerd, dat hij hoog geëvalueerde berichten had
ontvangen omtrent RI-infiltraties op vrij uitgebreide schaal op verschillende eilanden ten westen
van Waigeo. De Resident zond onmiddellijk 3 mobiele ploegen Algemene Politie uit met het
politievaartuig Beatrix bijgestaan door 2 militaire groepen op Higgins, teneinde een onderzoek in
te stellen naar de juistheid van de berichten en daartegen eventueel op te treden. Een nader
bericht meldt, dat op Poeloe Gag inmiddels contact werd verkregen met een bende van
omstreeks 14 man, waarvan 1 werd gedood, 3 werden gevangen genomen en waarvan de rest is
gevlucht. Op Gag werd voorts een legitimatiebewijs gevonden van Achmad Abdulkahar
Mudjakar, rang Kapten, functie 'Kapala staat Pusat Kesatuan Gerilja Territorium Irian'. Dit
behoort vermoedelijk toe aan de bendeleider, die evenwel nog voortvluchtig is. Voorts werd
aangetroffen een badge van 'battelon Silas Papare 17'. De actie wordt voortgezet, mede in
verband met de opsporing van ontvoerden - vermoedelijk afkomstig uit Minjaifoen - doch daar
inmiddels de zender van de Beatrix is uitgevallen, staan nog geen verdere berichten te onzer
beschikking. Ik heb in overleg met CMRNG en CLNG uiteraard zo spoedig mogelijk verder alle
nodige maatregelen genomen, waarbij ik de leiding van de noodzakelijke acties opgedragen heb
aan de Marine. Bij het beramen van tegenmaatregelen is het gebrek aan mobiliteit van de Marine
op wel zeer pijnlijke wijze aan de dag getreden. Ik heb hierop overigens reeds in mijn 214
geattendeerd. Afgescheiden van het antwoord op de vraag in welke omvang de gesignaleerde
infiltraties juist blijken te zijn, moet - gezien de recente ontwikkeling - er rekening mede
gehouden worden dat soortgelijke berichten zich in de naaste toekomst telkenmale zullen
herhalen. In overleg en in overeenstemming met CMRNG moge ik derhalve op het volgende
aandringen:
1. Zo mogelijk versnelde uitzending en overtocht van de van Kinsbergen, in ieder geval
aflossing van de Johan Maurits van Nassau te Sorong in plaats van te Singapore, daar wij
anders uitsluitend de beschikking hebben over de Boeroe, hetgeen ons inziens niet
verantwoord is.
2. Versnelde uitzending van Catalina's voor troepentransport.
3. Versnelde uitzending landing craft om de talloze eilanden rondom West-Nieuw-Guinea te
onderzoeken.
Ik moge eveneens ten sterkste aandringen op inwilliging van de overige in mijn 214 genoemde
desiderata
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