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

Indonesië;

Algemeen;

De zojuist doorgevoerde uitbreiding van het Kabinet, waarover
noch het Parlement, noch de partijen werden geraadpleegd, is
teleurstellend, gezien de persoonlijke kwaliteiten en politie-
ke instelling van de nieuw-benoemde 4 ministers. De positie
van Soekarno en zijn "conceptie" is versterkt.

Nasution heeft als oorlogsgezagsdrager massabijeenkomsten en
andere activiteiten met betrekking tot de1 "West-lrian-campagne",
welke niet tevoren door de locale militaire commandanten zijn
goedgekeurd, verboden. Hiermede wordt beoogd de semi-militaire
organisaties in de hand te houden. Het blijft een vraag in hoe-
verre dit doel kan worden bereikt.

Militair;

Op Sumatra wordt de guerilla door de rebellen op verscheidene
plaatsen voortgezet. Deze activiteiten betekenen echter voor
de Centrale Regering nog geen ernstige militaire bedreiging.

Exclusief de benden die voor de rebellie reeds opereerden,
wordt thans het aantal rebellen in benden verenigd, geschat
op 4.000 man, waarvan 1.500 in Tapanoeli. De onderlinge ver-
bindingen zijn redelijk. De guerilla's in Midden-Sumatra
hebben betere bewapening dan die in Noord-Sumatra.

In Oost-Indonesië hebben de drie grote acties tegen de rebel-
len geleid tot de val van Menado. Bij deze acties werd o.a.
gebruik gemaakt van de nieuwe (Italiaanse) korvetten "Hasanudin"
en "Pattimura", jachtvliegtuigen (van Morotai), Mitchell-
bommenwerpers (van Ambon). De sterkte van de centrale strijd-
krachten op de noord-punt van Celebes wordt geschat op
5 bataljons met hulpeenheden met een totaal van 5.000 man.

Eind mei wr;rd het eerste, 21 juni het tweede nieuwe Italiaan-
se fregat aan Indonesië overgedragen. Na de proefvaart zullen
beide schepen naar Indonesië vertrekken, alwaar zij in begin
augustus worden verwacht.

Een groot deel van de bestelde vliegtuigen (vide speciaal
rapport dd. 26 april 1958) zijn in Indonesië aangekomen.
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Bij Djakarta is een formatie Mig-jachtvliegtuigen (U-Mig 15,
Midgets) in de lucht geweest.

Uit bepaalde maatregelen blijkt, dat de Indonesische regering
rekening houdt met een langdurige extra militaire bezetting
(2 a- 3 jaar) van de buitengewesten ter handhaving van de orde.

De Indonesische missie voor wapenaankoop in Midden-Europa is
in Djakarta teruggekeerd. In Joegoslavië en Tsjecho-Slowakije
zijn o.a. besteld 76 mm. veldgeschut, 84 mm. mortieren en
rocket-launchers. In totaal zou door het leger voor een waar-
de van 35 millioen dollars van de budgettair toegewezen 50
millioen zijn besteed.

Venezuela.

Nixon's bezoek heeft bevorderd, dat de latente spanningen
ook in de boezem van het Venezolaanse regiem van Schout bij
Nacht Lar.razabal aan het daglicht zijn getreden. De twee bur-
gers in de Junta (de zeer geziene industriële Mendoza en een
hoogleraar aan de universiteit van Caracas, Lamberti) traden
op 18 mei uit de Junta. Zij werden vervangen door twee kleur-
loze civilisten, waarvan er één (Dr. Zosa) als "exponent van
het leger" wordt gekenschetst.

Indien de onderlinge verdeeldheid van de strijdkrachten geen
grote vorm aanneemt, is het mogelijk, dat een betrekkelijke
rust tot 30 november - de dag waarop de verkiezingen in het
vooruitzicht zijn gesteld - zou kunnen worden gehandhaafd.

De reorganisatie van het Kabinet heeft redelijk bekwame
ministers aan het bewind gebracht. Eén daarvan, de minister
van Buitenlandse Zaken (de vroegere minister van Justitie,
de Sola) stamt uit een Curacao's geslacht en heeft een
Nederlandse vader.

Als bijlage is aan dit rapport (nr. 103) toegevoegd van een
aantekening, vervaardigd op het ministerie van Buitenlandse
Zaken over het bezoek van vice-president Nixon aan enkele
Zuid-Amerikaanse staten.
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