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INLICHTINGENSAMENVATTING EN BEOORDELING TOESTAND
MILITAIRE INLICHTINGEN
Marine, Leger, Luchtmacht
Over de activiteiten van de strijdkrachten der
Warschaupaktlanden zijn geen bijzonderheden te melden.
POLITIEKE INLICHTINGEN BUITENLAND
Indonesië'
a.. Staatsgreep van 30 september
Reeds op 15 september j.l. heeft, volgens een hooggeplaatste Indonesische officier, de inlichtingendienst var
het Indonesische leger de generaals ervan op de hoogte gesteld, dat pogingen in het werk zouden worden gesteld hen van
het leven te beroven. Zij hebben echter geen acht geslagen op
de waarschuwing en een extra bewaking van de hand gewezen. Ook
het advies op de avond van de 30e september om elders te gaan
slapen werd in de wind geslagen. Alleen generaal-majoor
Suharto bracht de nacht elders door.
b. Verhouding met China
Volgens een hooggeplaatst Indonesisch regeringsfunctionaris heeft begin 1965 de installatie plaats gehad van
het "Commando voor het gebruik van kernenergie voor de
defensie". Commandant van dit commando werd de kort voordien
tot minister van het Kabinet benoemde Vice-Luchtmaarschalk
Sri Muljono Herlambang en leden werden de drie Vice-Premiers
Subandrio, Leimena en Chaerul Saleh, enkele officieren van de
drie krijgsmachtonderdelen, technici op nucleair gebied en
enkele leden van verschillende religieuze partijen.
De taak van dit commando was de voorbereiding van
het nog dit jaar tot ontploffing brengen van een atoombom ten
zuiden van Irian Barat. Hiertoe diende, in samenwerking met
Communistisch China, het benodigde materiaal te worden aangevoerd en gereed gemaakt. Deze atoombom is echter een volledig
door China geconstrueerde en naar Indonesië getransporteerde
bom.
Er zijn berichten volgens welke de voornaamste taak
van Omar Dani op zijn buitenlandse reis een bezoek aan Peking
zou zijn geweest, alwaar hij de Chinese leiders zou hebben
moeten bewegen om, ondanks de slechter geworden verhoudingen,
het oorspronkelijke plan tot de atoomproef toch doorgang te
doen virtden^.
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£. Verhouding met Maleisië
Volgens een hooggeplaatste Indonesische officier is
de confrontatie tegen Maleisië "bedrog geweest, een afleidingsmanoeuvre om de economische problemen op de achtergrond te
schuiven en de strijdkrachten in moeilijkheden te "brengen,
omdat er geen definitief plan van actie is. Indonesië heeft
zich hierin verstrikt en weet niet hoe weer uit deze confrontatiepolitiek te komen. De communisten hebben de situatie
misbruikt door onder het mom van confrontatie overal hun cellen te plaatsen en hun kaders op kosten van het land op te
leiden. De administratie, de economie, de financiën zijn geheel in de war.
Bovengenoemde officier stelt, dat weliswaar voorlopig gezegd moet worden dat de confrontatie voortgaat, maar
dat het leger hier in werkelijkheid niet meer aan meewerkt.
Het leger streeft naar een modus vivendi met Maleisië.
d.. Ambassadeurs conferentie
Op 4 en 5 november j.l. werd te Parijs een conferentie gehouden van Indonesische ambassadeurs uit geheel
Europa en Noord-Afrika. Op deze conferentie hield de plv.minister van Buitenlandse Zaken Suwito een inleiding, die
zeer kritisch was ten aanzien van de tot nog toe gevoerde
politiek, zonder Soekarno en Subandrio met name te noemen
als verantwoordelijk voor de gang van zaken.
Zijn conclusie was dat een herwaardering van het
Indonesisch buitenlands beleid met betrekking tot Maleisië
en China noodzakelijk was.
De commentaren van de meeste ambassadeurs hierop
waren gericht tegen de politiek van Subandrio en uit de gesprekken bleek dat de meesten anti-Subandrio waren.
POLITIEKE INLICHTINGEN BINNENLAND
Gesprek GPN-leiding met Hongaarse partijdelegatie
Van 31 oktober t/m 6 november voerde een Hongaarse
partijdelegatie besprekingen met de CPN-leiding. De Hongaren
zouden getracht hebben de CPN-leiding te bewegen haar afwijzende houding ten opzichte van de CPSU en de andere Moskougetrouwe partijen te herzien en in te stemmen met een spoedige internationale conferentie van alle GP-en (desnoods zonder
de "Chinese partijen"). De CPN zou deze voorstellen afgewezen
hebben.
Jongerenacties inzake Vietnam
Het "Jongerencomité voor vrede en zelfbeschikking
in Vietnam" heeft op 13 november j.l. in Den Haag een demonstratie georganiseerd, waaraan ca. 250 jongeren deelnamen.
Eerder had het Amerikaanse Vietnamcomité het Amsterdamse
jongerencomité Vietnam gevraagd op 15 en 16 oktober een demonstratie te houden voor de Amerikaanse ambassade, op welke
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data het Amerikaanse comité soortgelijke demonstraties over
de gehele wereld trachtte te arrangeren. Het Amsterdamse
comité kon in verband met eigen acties niet aan dit verzoek
voldoen.
Socialistische Jeugd
De "Jeune Garde", een Belgische links-socialistische jeugdorganisatie, heeft "besprekingen gevoerd met de
gelijkgerichte Nederlandse vereniging Socialistische Jeugd
(SJ) over de vorming van een links front in West-Europa.
Studenten Vakbeweging
Op uitnodiging van de Studenten Vakbeweging (SVB)
hebben twee Russische studenten deelgenomen aan het vierde
landelijke congres van de SVB (18, 19 en 20 november 1965).
Eén van de studenten is lid van het presidium van de Studentenraad van de SU.
Anti-MLF-activiteit
De Nederlandse Vredesraad (NVR) spant zich in om
te komen tot een herhaling van de anti-MLF-demonstratie van
9 januari j.l.. Het is de bedoeling om, als aanloop naar een
grote demonstratie in 1966, in december een landelijke
conferentie te beleggen over de verbreiding van atoomwapenen.
NVB onderstreept haar autonoom karakter
De communistische Nederlandse Vrouwenbeweging
(NVB) onderstreepte bij de viering van het 20-jarig bestaan
van de Internationale Democratische Vrouwenfederatie (IDVP)
haar nationale autonome karakter, zulks in navolging van de
CPN. De NVB nam n.l. niet deel aan de internationale viering
van de IDVP in Salzburg en zij stelde, in afwijking van de
IDVP, de strijd tegen de Westduitse atoombewapening centraal.
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Verstrekkingslijst Isam
Aan:
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Minister-President (door tussenkomst V.C.S.)
Comité Verenigde Chefs van Staven
Minister van Defensie
) door tussenMinister van Buitenlandse Zaken
) komst van de
Hoofd Nederlandse Liaison Missie bij Shape ) V.C.S.
Chef Generale Staf
Chef Marinestaf
Chef Luchtmachtstaf
Mr, E. Schokker
Hoofd Binnenlandse Veiligheidsdienst
Hoofd Buitenlandse Inlichtingendienst
11
Hoofd Marine Inlichtingendienst
Hoofd Militaire Inlichtingendienst
Hoofd Luchtmacht Inlichtingendienst
Mr. P.J.H. Jonkman
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Na ontvangst eventueel commentaar V.C.S.;
Minister van Binnenlandse Zaken
Minister van Economische Zaken
Minister van Financiën
Minister van Justitie
Minister van Landbouw en Visserij
Minister van Onderwijs en Wetenschappen
Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Minister van Verkeer en Waterstaat
Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Minister zonder Portefeuille
Secretaris van de ministerraad
.
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