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

Indonesië.

De krantenberichten meldende, dat de luchtmacht
van de rebellen op Celebes welhaast geheel is uitgescha-
keld, voornamelijk als gevolg van luchtbombardementen door
de Centrale Regering, blijken juist.

In Midden-Celebes worden thans reeds vliegvelden
uitgebreid en verhard, waardoor zij voor straalvliegtuigen
bruikbaar worden.

Nog onbevestigde berichten verluiden, dat naast
de in het vorige speciaal bericht vermelde 103 straalvlieg-
tuigen van Russisch type, Indonesië nog eens 100 van deze
vliegtuigen heeft gekocht.

Wat piloten betreft kan het volgende worden ge-
meld: In Indonesië arriveerden kort geleden 2 groepen van
ieder 13 Tsjechische piloten.

De Indonesische VCS keurde goed, dat 50 Indone-
siërs naar Tsjechoslowakije zullen worden gezonden voor een
opleiding van zes maanden tot piloot op straalvliegtuigen.

De 18 Indonesiërs, die thans in Egypte worden op-
geleid tot piloot (straalvliegtuigen) zullen in juni a.s.
hun brevet krijgen. Hierna zal waarschijnlijk nog een
groep van 30 Indonesiërs eenzelfde opleiding in Egypte
ontvangen.

Aangezien bij de amphibische en luchtlandings-
operaties op Sumatra en in Oost-Indonesië de Centrale Rege-
ring voor een groot deel van hetzelfde personeel en mate-
rieel heeft gebruik gemaakt, blijkt hieruit, dat tegen de
verwachtingen in de Indonesische strijdkrachten over een
redelijk efficiënt transportapparaat beschikken, hetwelk
een tamelijk snelle verplaatsing van strijdkrachten over
zee waarborgt en.tevens dat de in het bericht van 28 fe-
bruari 1958 veronderstelde binding van strijdkrachten door
interne tegenstellingen géén beletsel heeft gevormd om
troepen elders in te zetten.

Als gevolg van betere Indonesische beveiligings-
maatregelen wordt het moeilijker tijdig vast te stellen of
bepaalde militaire bewegingen gericht zijn tegen de rebel-
len of mogelijk het begin van een actie tegen Nieuw-Guinea
betekenen.
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Van de AIiRI-vloot zijn "bij de huidige operaties
in Oost-Indonesië naast het korvet "Radjawali" geen grotere
eenheden ingezet.

Het militair commando van Djakarta heeft ermede
ingestemd, dat het door de communisten gedomineerde
"Veteranenlegioen" het leger steun zal verlenen hij de "be-
veiliging van de hoofdstad.

De Indonesische staatsveiligheidsdienst zegt de
bewijzen in handen te hebben, dat de communistische leider
Aidit uit Moskou instructies heeft gekregen voorbereidingen
te treffen voor de greep naar de macht. Aidit acht echter
de tijd voor een dergelijke greep nog niet rijp, doch staat
onder druk ook van de zijde van communisten uit het
"Veteranenlegioen". Nasution en het Kabinet zijn hiervan op
de hoogte.

Br zijn verschillende berichten die erop wijzen,
dat mede als gevolg van het instorten van de rebellenposi-
tie, de V.S. thans hun hoop instede van op de rebellen heb-
ben gevestigd op Generaal Nasution als mogelijk laatste
barrière op de Indonesische weg naar de volksdemooratie.
Zekere Britse kringen delen deze mening. De hiervermelde
gedachtengang is, dat medio juni de Oost-Indonesische
rebellie zal zijn onderdrukt, waarna Nasution met de PKI
zou kunnen afrekenen.

Conclusie.

Het militaire optreden tegen de rebellen en de
verbetering van de Indonesische bewapening geven aanleiding
de mogelijkheden van een eventuele aanval op Nieuw-Guinea
hoger aan te slaan dan tot dusver.

Venezuela.

Van dit land zijn in dit kader geen nieuwe ont-
wikkelingen te melden.
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