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INLIGHTINGENSAMENVATTING EN BEOORDELING TOESTAND

MILITAIRE INLICHTINGEN

Marine

Behalve in de Pacific werd in alle zeegebieden de
oefenactiviteit van de Sovjet-marine de afgelopen weken on-
verminderd voortgezet en in het Noorden zelfs sterk ver-
hoogd, hetgeen in overeenstemming is met de gebruikelijke
zomeroefeningen.

Landmacht

Van de activiteiten van de landstrijdkrachten der
Warschaupactlanden zijn geen bijzonderheden te vermelden.

Luchtmacht

Gedurende de eerste drie weken van de maand juni
was de vliegactiviteit van de luchtstrijdkrachten tegenover
de Centrale Europese sector over het algemeen vrij groot,
hetgeen echter normaal is voor deze tijd van het jaar.
Grote oefeningen werden niet waargenomen.

POLITIEKE INLICHTINGEN.BUITENLAND

Indonesië

Er zijn aanwijzingen dat de politieke positie van
de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Soebandrio,
precair-is, omdat Soekarno ontevreden is over de wijze waar-
op hij de Maleisië-kwestie behandelt. Indien de Afro-
Aziatische conferentie te Algiers op 29 juni 1965 voor
Soekarno een teleurstellend resultaat heeft, wordt verwacht,
dat Soebandrio als zondebok zal moeten aftreden.

Maleisië

De spanningen tussen Tunku Abdul Rahman en de pre-
mier van Singapore Lee Kuan Yew hebben in de afgelopen weken
een kritiek stadium bereikt.

Lee verwijt Malaya, dat het de Federatie wil over-
heersen; tevens tracht hij voor zijn voornamelijk Chinese
partij, de Peoples Action Party, ook buiten Singapore een
organisatie op te bouwen. De ultra-nationalisten van Malaya
oefenen echter druk uit op de Tunku om deze partij in
Malaya te verbieden.

Irak

In Bagdad heerst een crisissfeer. In de regering
worden de twisten tussen de pro- en anti-Egypte-fracties
steeds talrijker, mede ten gevolge van de afwezigheid,
wegens ziekte, van President Aref.
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Be recente aanvaarding in Irak van de Egyptische
vlag en het Egyptische volkslied, heeft een groot deel van
de "bevolking dat gekant is tegen nauwere "banden met Nasser,
nog vijandiger gestemd. Daarentegen zijn de voorstanders
van een snelle vereniging van Irak en Egypte er ontevreden
over, dat tot dusver slechts voor het uiterlijk stappen in
de richting van de eenheid zijn gezet.

De campagne tegen de Koerden is verscherpt en heeft
o.a. geleid tot hervatting van de Sovjet-propaganda-aanvallen,
hetgeen weer geleid heeft tot bemoeilijking van de "betrek-
kingen met Moskou.

Financiële steun van Ghina aan Albanië'

Yan een vooraanstaand Arbanees staatsman werd ver-
nomen, dat China de schuld van Albanië aan de Sovjet-Unie
heeft afgelost. China verleent leningen aan ATbanië in
convertibele dollars.

POLITIEKE INLICHTINGEN BINNENLAND

De houding van de CPN op de conferentie van 19 communistische
partijen uit "kapitalistisch" Europa

Deze conferentie vond plaats van 1-3 juni j.l. te
Brussel. De CPN-delegatie heeft ter conferentie geëist t

J_. de kwestie Westduitse atoombewapening als eerste punt op
de agenda te plaatsen

_2. een stenografisch verslag te vervaardigen en

_3_. besluiten en oproepen achterwege te laten.

De andere delegaties verwierpen deze eisen. De
Nederlanders toonden zich bereid een "boodschap aan het volk
van Cyprus" te ondertekenen omdat de Cypriotische gedelegeer-
de hiermee akkoord ging. Naar hun oordeel deden echter de
andere documenten afbreuk aan de autonome positie van andere
(afwezige) communistische partijen.

Nederlandse Vredesraad (N.V.R.)

De N.V.R. wil niet langer afhankelijk zijn van de
V/e re ld Vredesraad (W.V.R.) en zijn eigen gedragslijn bepalen.
De N.V.R. wil, in navolging van de CPN, een nationale en
autonome organisatie zijn, die streeft naar samenwerking met
de sociaal-democratie.

Op het komende Wereldvredescongres in Helsinki zal
de Nederlandse delegatie de bezwaren van de N.V.R. tegen de
V/.V.R. kenbaar maken.
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Verstrekkingsli j st Isam

Minister-President (door tussenkomst T. C. S.) 1

Comité Verenigde Chefs van Staven 2

Minister van Defensie ) door tussen- 3
Minister van Buitenlandse Zaken ) komst van de 4
Hoofd Nederlandse Liaison Missie bij Shape ) VoC 0S„ 5

Chef Generale Staf 6

Chef Marinestaf 7

Chef Luchtmachtstaf 8

Mr. E. Schokker 9

Hoofd Binnenlandse Veiligheidsdienst 10

Hoofd Buitenlandse Inlichtingendienst 11 en 16

Hoofd Marine Inlichtingendienst 12

Hoofd Militaire Inlichtingendienst 13

Hoofd Luchtmacht Inlichtingendienst 14

Mr. P.J.fL Jonkman 15

Na ontvangst eventueel commentaar V„C,S„;

Minister van Binnenlandse Zaken 17
Minister van Economische Zaken 18
Minister van Financiën 19
Minister van Justitie 20
Minister van Landbouw en Visserij 21
Minister van Onderwijs en Wetenschappen 22
Minister van Ikshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 23
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 24
Minister van Verkeer en Waterstaat 25
Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 26
Minister zonder Portefeuille 27
Secretaris van de ministerraad 28
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