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INLIGHTINGEHSAMENVATTING EN BEOORDELING TOESTAND..

Speciaal "bericht over Indonesië met "betrekking tot Nieuw-Guinea
en over Venezuela met betrekking tot de Antillen (en Suriname).

Indonesië;

De situatie wordt geheel "beheerst door het conflict tussen
Djakarta en Padang. De Alri "blokkeert de "bar t er handel. Mijnen
zijn gelegd voor de havens Bitung, Kema en nabij Padang. De
militaire operaties van de centrale regering zijn gericht op
het zo snel mogelijk liquideren van de opstand, op het onder
controle houden van de oliewinning op Sumatra en op het handha-
ven van de eigen posities elders. Zuid-Sumatra wordt nog toege-
staan zijn neutrale positie te handhaven.

Het moreel van de rebellen op Sumatra is niet hoog.
De indruk "bestaat, dat de actie van de tegenregering in Sumatra
voortijdig is "begonnen, waardoor de eigen positie te weinig
geconsolideerd en steunverlening uit andere delen van Indonesië
zeer "beperkt "bleef.

Tegen het "bewind van Sumual-Somba in Noord-Celebes worden nog
geen operaties ingezet. De situatie in het overige gedeelte van
Cele"bes is voor de Djakarta-regering labiel.

De centrale regering staat onder sterke druk en invloed der
P.K.I.. Ongeëvalueerde rapporten melden, dat in juni door Rus-
land ongeveer honderd vliegtuigen zullen worden geleverd aan
Indonesië, waaronder IL 28 en MIG 17. Indonesische vliegers
zijn thans in opleiding in Egypte voor het gebruik van Sovjet-
vliegtuigen.

Een gevaarlijke ontwikkeling werd deze week gemeld uit de omge-
ving van Medaru De vroegere garnizoenscommandant van Pematang
Siantar, die onlangs na een herscholing op Java, als burger
naar het Medangebied terugkeerde, organiseert thans communis-
tische guerilla's. Verder is het bedenkelijke feit gerappor-
teerd, dat we'derom veel wapens zijn uitgereikt aan dorpswachten,
Dit gebeurde van beide zijden. Te vrezen is, dat deze wapens
in handen geraken van communisten.

Een hooggeëvalueerd bericht zegt, dat 40 Polen en 20 Russen
onderweg zijn naar Indonesië om dienst te doen aan boord van
R.I.-koopvaardij schepen.

Als gevolg van de oorlogshandelingen tegen Midden-r Sumatra keren
vele Sumatranen in het buitenland en in Indonesië zelf zich
tegen de centrale regering.
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Verwachting vertrek Alri-oorlogsschepen uit Italië als volgt s
2 korvetten omstreeks half april, twee fregatten eind juni/
"begin juli.

Rusland leverde 6 koopvaardijschepen van 3100 ton en 4 van
1050 ton.

Venezuela.

Maritiem.

Er zijn aanwijzingen, dat de regime-wisseling in Venezuela
wijziging zal brengen in het vlootplan, zoals door Jiminez
opgesteld. Nieuwe eenheden van grote omvang zullen niet meer
worden aangeschaft. Hiermede zouden dan vervallen de kruiser
en 3 fregatten, die in het plan werden opgenomen. V/el wil men
trachten 3 onderzeeboten aan te schaffen.

Politiek.

Er zijn geen nieuwe "berichten aangaande Venezuela binnen geko-
men, welke het beeld van de labiele toestand aldaar, zoals
weergegeven in het voorgaande speciale rapport (dd. 28 februari
1958) zouden wijzigen.
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