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COMITÉ VERENIGDE INLICHTINGENDIENSTEN NEDERLAND.

Ex.nr. »f
ZEER GEHEIM

KA 856/84
26 april 1958
Speciaal "bericht over Indonesië met betrekking tot Nieuw-Guinea
en over Venezuela met "betrekking tot de _Antillen (en Suriname).
Indonesië. 1)
Het is komen vast te staan, dat Indonesië via Tsjechoslowakije
en Egypte heeft aangekocht (waarschijnlijk op krediet):
60 jet jachtvliegtuigen (grootste deel "Fresco"'s, Mig 17) en
enkele "Midget1" s (U Mig 15);
32 lichte straalbommenwerpers, "Beagle" (IL 28);
1.1 transportvliegtuigen, "Crate" (IL 14).
De aflevering zal "binnenkort plaatsvinden. Voor het monteren
en "bedrijfsklaar maken van de toestellen zijn "buitenlandse technici nodig. Mogelijk zijn reeds enige Tsjechen in Indonesië
aangekomen. Het doen opereren van deze vliegtuigen in OostIndonesië zal worden bemoeilijkt door ontbreken van voldoende
radio-navigatie-faciliteiten.
Waarschijnlijk is thans het vliegveld Pitu op Morotai voor deze
vliegtuigen bruikbaar en zullen het vliegveld Laha op Ambon en
Langgur op de Kei-eilanden spoedig geschikt te maken zijn. Hierdoor zou geheel Nederlands-Nieuw-Guinea binnen het bereik van
deze vliegtuigen vallen.
De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Subandrio heeft
de visumaanvraag van een dertigtal Russische piloten in beraad.
De twee uit Italië afkomstige korvetten worden op 15 mei in
Soerabaja verwacht; in juli zullen deze schepen mogelijk vaargereed zijn.
• Het is met zekerheid bekend, dat Indonesië gedurende de laatste
maanden in diverse landen trachtte schepen van het type korvet
aan te kopen.
Joegoslavië-Indonesië.
1_. Tijdens het bezoek van Sukarno aan Tito werden de volgende
"~ onderwerpen besproken, te weten:
a. wapenleveranties in de vorm van verkoop aan Indonesië
van lichte wapens en munitie;
b. de bouw van een fabriek voor lichte wapens en een fabriek
voor springlichamen en munitie.
2_„ In principe verklaarde Tito zich bereid Indonesië een hoeveelheid wapens te leveren en hierover in een gemengde commissie besprekingen te voeren.
1) Dit bericht werd eveneens in ISAM nr. KA 855/81
dd. 26 april 1958 opgenomen.
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3.. V/at "betreft de "bouw van wapenfabrieken werd het volgende
afgesproken;
a. eind april 1958 zullen de plannen, kostenberekeningen,
enz. uitgewerkt zijn, waarop een Joegoslavische delegatie, die Indonesië zal bezoeken, verdere besprekingen
zal houden;
b. in de periode na de sluiting van de overeenkomst en de
aanvang van de bouw zullen de Indonesiërs naar Joegoslavië komen om in wapenfabrieken aldaar een vakopleiding
te ontvangen;
c. de vaststelling van de definitieve bouwplannen en de betalingsregelingen zullen eveneens besproken worden in
bovengenoemde gemengde commissie, waarin aan Joegoslavische zijde vertegenwoordigers van het ministerie van
Buitenlandse Zaken en van Oorlog zitting zullen nemen.
Volgens een onbevestigd, doch waarschijnlijk juist bericht werd
in Joegoslavië in februari een order geplaatst van 3 LCV's van
230 t'on, waarvoor Joegoslavië een lening toestond van 4$,
looptijd 8 jaar.
Volgens een, nog onbevestigd, bericht zou Joegoslavië in
februari j.l. 6 MTB's hebben verscheept naar Indonesië (met
37 mm en 20 mm Oerlikon).
Deze boten zijn niet nieuw, doch zijn "reconditioned". Over
torpedo-bewapening wordt in het bericht geen melding gemaakt.
De oorspronkelijke order van 8 nieuwe boten is geannuleerd
(C 3).
Volgens een belangrijke Indonesische partijleider kwamen de
tien in Rusland gekochte schepen weliswaar leeg in Djakarta aan,
maar waren in werkelijkheid in Wladiwostok geladen met wapens,
die door de Indonesische regering besteld waren. Deze wapens
werden in Singkawang, West-Borneo, uitgeladen, vanwaar zij over
Indonesië werden gedistribueerd.
Militaire operatiën.
Hoewel de landingen op de Oost- en Westkust van Sumatra zijn gelukt en de opstandelingen in Noord-Sumatra werden geisoleerd
van vitale punten, werden zij niet vernietigd.
Nabij Dongala op Celebes werd een stevig bruggehoofd gevormd.
De actie tegen de hoofdmacht van de Permesta moet echter nog
beginnen. De centrale regering houdt er rekening mede, dat het
onderdrukken van deze rebellie lang zal duren.
Politiek;
Een aanzienlijke verzwakking van de oppositie tegen het huidige bewind in Indonesië is reeds te constateren. Gesteld kan
worden, dat het land bij de gratie van de P.K.I. wordt geregeerd. Indien blijkt, dat de tegenregering haar positie niet
zal kunnen handhaven, lijkt een ontwikkeling in de richting
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van de vestiging van een communistische volksdemocratie te
verwachten.
Venezuela.
Van dit land zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
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