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COMITÉ VERENIGDE INLICHTINGENDIENSTEN NEDERLAND ZEER GEHEIM
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's-Gravenhage , 7 januari 1965

INLICHTINGENSAMENVATTING EN BEOORDELING TOESTAND

MILITAIRE INLICHTINGEN

Marine

De activiteit van de Sovjet Marine was de afgelopen
maand zpfèr gering en normaal voor de tijd van liet jaar.

In het kader van de militaire steun van het Sovjet-
blok aan niet-gëcommitteerde landen heeft de Sovjet-Unie tot
nog toe een 8-tal motortorpedoboten aan Algerije geleverd.
Egypte ontving in oktober j.l. nog een tweetal motorboten met
geleide projectielen, waardoor het thans over negen dezer
boten beschikt. Er zijn aanwijzingen, dat aan Cyprus door be-
middeling van Egypte een tweetal Russische motortorpedoboten
is geleverd, waarvoor de bemanning in Egypte is opgeleid.

Leger

Over de landstrijdkrachten van de Warschaupactlanden
zijn geen bijzonderheden te melden.

Luchtmacht

Tijdens een luchtverdedigingsoefening in Tsjecho-
slowakije is waargenomen, dat ook daar door middel van inter-
ceptie met jagers een oplossing werd gezocht voor het moei-
lijke probleem van de onderschepping van vliegtuigen die op
lage hoogte (200 a 300 meter) vliegen. In Oost-Duitsland is
dit reeds eerder geconstateerd.

Voor het overige zijn over de activiteiten van de
luchtstrijdkrachten van de V/ar schaupact landen geen bijzonder-
heden te melden.

POLITIEKE INLICHTINGEN

Indonesië'

Uit betrouwbare bron is vernomen, dat op verschillen-
de plaatsen in Indonesië lanceerbases worden ingericht voor
door de Sovjet-Unie geleverde grond-grond raketten, waarvan de
reikwijdte voldoende is om geheel Malakka te bestrijken. Deze
installaties zullen vermoedelijk niet vóór september 1965
operationeel zijn. Zij zijn tijdens het bezoek van Mikojan in
juni 1964 aangeboden.

De ontbinding op 17 december j.l. van de politieke
beweging "voor de bevordering van het Sukarnoisme" vindt ver-
moedelijk mede haar oorzaak in de omstandigheid, dat de bewe-
ging ook werd gesteund door personen, welke Sukarno wantrouwt.
Uiteraard heeft ook de communistische partij, waartegen de
beweging was gericht, druk op Sukarno uitgeoefend.
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Volgens een redelijk "betrouwbaar "bericht zou de
Indonesische regering hebben "besloten voor het jaar 1965 geen
"begroting op te stellen, enerzijds omdat het onmogelijk "bleek
uit de gedane ramingen een evenwichtig "budget samen te stel-
len, en anderzijds omdat men terugschrok voor de publicatie
van het grote deficit waarmede de regering zal moeten werken.

COMMUNISME IN NEDERLAND

"Ontluistering" van Ghroestsjow

Op kadervergaderingen van de CPN hebben Paul de
G-root c.s. de laatste tijd zeer scherpe kritiek geuit op de
persoon en het beleid van Chroestsjow. Aangenomen kan worden
dat deze dechroestsjowisatie voornamelijk berust op een per-
soonlijke rancune van Paul de Groot ten opzichte van de afge-
zette CPSU-leider.

Het CPN-standpunt inzake de internationale conferentie

Dat de onderhandelingen tussen de CPSU en de CP-
China in november weer zonder resultaat zijn afgebroken heeft
de CPN-leiding zeer ontgoocheld. De CPN-leiding vreest dat ook
de huidige CPSU-leiders op een breuk met de CP-Ohina willen
aansturen. Naar verluidt zou de CPN-leiding daarom de door
Moskou voorgestelde internationale conferentie willen afwijzen.

De pro-Chinese oppositie in de CPN

De Rotterdamse pro-Chinese oppositiegroep (het z.g.
"Marxistisch-Leninistisch Centrum") geeft vanaf oktober j.l.
- met financiële steun van de pro-Chinese Belg G-rippa - een
eigen maandblad uit, genaamd "Spartacus".

De CPN-leiding is nog niet overgegaan tot royering
van haar pro-Chinese opposanten. Wel maakt zij "de Rode Vlag",
het blad van de Amsterdamse pro-Chinese oppositiegroep onder
leiding van Chris Bischot, uit voor een "onwettig kind" van
"de Brug", het orgaan van de revisionistische S.W.P. (Waarheid
2 december 1964).

Tevens verklaarde het CPN-bestuur van de CP-China de
verzekering te hebben ontvangen, dat deze partij niets met
"de Rode Vlag" te maken heeft. Bekend is evenwel dat Bischot
contacten onderhield met de Chinese Vertegenwoordiging in
Den Haag. De vraag rijst of men van Chinese zijde de CPN-
leiding niet voor het hoofd wil stoten, teneinde een toekomsti-
ge medestander niet te verliezen.

De CPN-leiding kan op haar beurt thans zonder de
Chinezen te kwetsen, haar pro-Chinese oppositie royeren.

Demonstratie tegen de MLF

Bij de voorbereiding van de op 9 januari 1965 in
Amsterdam te houden "nationale" protestdemonstratie tegen de
MLF zijn door de CPN alle partijafdelingen en mantelorganisa-
ties ingezet voor het voeren van "propaganda onder de massa".
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Activiteiten Wereldvredesraad

Op de zitting van het presidium van de Wereldvredes-
raad van 6 tot 10 december 1964 in Oost-Berlijn werd "besloten
tot voortgaande agitatie tegen de MLP, tot het bijeenroepen
van een wereldvredescongres in juli 1965 in Helsinki en tot
het organiseren in augustus 1965 van een "Europa-week" voor
een vreedzame oplossing van het Duitse vraagstuk.

Activiteit YYereldvredesraad ten aanzien van dienstweigeraars

De Y/ereldvredesraad heeft haar nationale vredes-
organisaties verzocht contacten te leggen met nationale orga-
nisaties van dienstweigeraars.
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Verstrekkingslijst Isam

Aan: Ex.nr.

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

Comité Verenigde Chefs van Staven 2

Minister van Defensie ) door tussen- 3
Minister van Buitenlandse Zaken ) komst van 4
Hoofd Nederlandse Liaison bij Shape ) de V.C.S. 5

Chef Generale Staf . 6

Chef Marinestaf 7

Chef Luchtmachtstaf 8

Mr. E. Schokker 9

Hoofd Binnenlandse Veiligheidsdienst 1*

Hoofd Buitenlandse Inlichtingendienst 11 en 16

Hoofd Marine Inlichtingendienst 12

Hoofd Militaire Inlichtingendienst 13

Hoofd Luchtmacht Inlichtingendienst 14

Secretaris C.V.I.N. 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, Kunsten en Wetenschappen 22
Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 23
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 24
Minister van Verkeer en Waterstaat 25
Minister van Maatschappelijk Werk 26
Secretaris van de Ministerraad 27
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