
COMITÉ VERENIGDE INLICHTINGENDIENSTEN NEDERLAND

Nr.KA 792/84 ZEER GEHEIM
's-Gravenhage, 28 februari 1958

Inlichtingen samenvatting en "beoordeling toestand

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

INDONESIË
Militair

De dislocaties van de A.D.R.I. tonen aan, dat in elk
gebiedsdeel van de archipel de troepen gebonden zijn, hetzij
om eigen positie te handhaven tegenover politiek anders ge-
oriënteerde strijdmachtonderdelen, dan wel om stand te kun-
nen houden tegen de druk van benden, Daroel Islam enz. In
vele gebieden is het moreel van de A.D.R.I. troepen laag.

Gevaar voor Nederlands Nieuw-Guinea moet uiterst
klein worden geacht, althans voorzover dit betreft een aan-
val van geregelde troepen in enig groot verband.

Er zijn aanwijzingen, dat de centrale regering in
Djakarta militaire acties tegen het gebied van de contra-
regering inleidt.

l ^itiek
Tijdens een kabinetszitting, die op 26 januari 1958

gehouden werd, werd besloten aan de hoofden van de vrijwilli-
gersorganisaties voor de bevrijding van West-Irian opdracht
te geven hun wapens aan het leger en de politie af te staan

en hun groepen te ontbinden.

In dit verband wordt verwezen naar een vorig be-
richt (speciaal bericht dd.? februari j . l . ) , waaruit eveneens
blijkt, dat de Indonesische regering tracht zijn greep op
West-Irian-bevrijdingsactie te verstevigen, met name door de
benoeming van een hoofdofficier van de A.D.R.I . als Secretaria-
Generaal van het nationale front voor de bevrijding van
West-Irian.
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VENEZUELA
Politiek

De situatie in Venezuela lijkt in hoge mate labiel
In afwijking immers van de voor dit land normale militaire
dictatuur hebben in de Regerings-junta - welke het algemeen
beleid bepaalt - slechts drie militairen naast twee burgers,
zitting, terwijl van het -• onder de bedoelde junta werkzame
kabinet één militaire Minister van Defensie en verder uit-
sluitend civiele ministers deel uitmaken.

Om die reden bestaat twijfel omtrent de bestendig-
heid van het nieuwe bewind.

Berichten wijzen op een zorgwekkende toeneming
van onrust en wanordelijkheden.


