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Marine
De oefenactiviteit van de zee strijdkrachten van de
V/arschaupactlanden is normaal voor de tijd van het jaar.
Een opvallende gebeurtenis in Afrika is een Russisch
vlootbezoek aan Massawa (Ethiopië) , waar een Kotlin-klasse jager
zijn opwachting kwam maken ter gelegenheid van de Ethiopische
vlootdagen 11 en 12 februari j.l., waarheen ook het Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten ieder een schip
zonden.
Leger
Over de activiteiten der landstrijdkrachten van de
Warschaupact landen vallen geen bijzonderheden te melden.
Luchtmacht
Vliegactiviteit
Gedurende de eerste drie weken van februari was de
Vliegactiviteit van de luchtstrijdkrachten van de Vfarschaupactlanden tegenover de Centraal Europese Sector over het algemeen
gering.
POLITIEKE INLICHTINGEN
Indonesië
a. De Murba Partij
De Sovjet-Russische ambassade te Djakarta onderhield tijdens
Chroests jow's bewind regelmatig contact met de leiding van
de (nationaal communistische) partij Murba.
Tevens trachtte de ambassade Sukarno te bewegen geen leden
van de (pro-Chinese ) PKI in zijn kabinet op te nemen; in dit
kabinet hadden immers reeds enkele Murba-leden zitting!
De PKI was van een en ander geheel op de hoogte, daar één van
de leidende figuren van de Murba tevens geheim lid van de
PKI was.
Het recente verbod van de Murba-partij is het gevolg geweest
van de onthulling van de president van plannen, opgesteld door
de Sukarni-groep van deze partij, om een greep naar de macht
te doen.
b. Mogelijke opvolgers Sukarno
Chaerul Saleh is in weerwil van zijn recente ontkenning, inderdaad lid geweest van de Murba Partij.
Tenzij Saleh ter bevordering van zijn toekomstige politieke
ambities nieuwe verbindingen zal weten te leggen, zal zijn
positie niet meer zo sterk zijn als voorheen.
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De PKI zou niet gaarne zien dat, "bij overlijden van Sukarno,
de presidentszetel zou worden "bekleed door Subandrio. Ondanks
zijn recente vriendschapsbezoek aan Peking wordt hij door de
(pro-Chinese) PKI niet volledig vertrouwd.
£° Sovjet Unie keurt uittreden van Indonesië uit UNO af
Zoals reeds in de pers werd vermeld heeft premier Kosygin in
een persoonlijke "brief aan Sukarno het uittreden van Indonesië
uit de UNO gelaakt en aangedrongen op continuering van het
UNO-lidmaatschap.
Niet werd vermeld, dat Sukarno dit verzoek niet alleen heeft
genegeerd, maar in zijn antwoord Kosygin zelfs op "marxistischleninistische gronden" heeft terecht gewezen.
d.. Confrontatiepolitiek tegen Maleisië
Een grootscheepse actie tegen Maleisië wordt van welingelichte
zijde niet waarschijnlijk geacht. Wel wordt voortzetting van
infiltraties op min of meer kleine schaal verwacht en "bovendien zijn op maritiem gebied enige voorzorgsmaatregelen door
de Indonesiërs getroffen. Zo zijn rond Maleisië in totaal drie
onderzeeboten geposteerd en zijn in de Eiouw-archipel continue
een paar snelle motorboten met geleide projectielen gestationeerd.
Wel worden grote infiltraties tegen Borneo waarschijnlijk geacht. Doch groter dan voor Indonesische acties is de vrees
voor een eventuele guerilla in Serawak door de, enige duizenden getrainde Chinezen tellende, C.C.O. (klandestiene communistische organisatie). Deze C.C.O. is volledig op China georiënteerd en op militaire leest geschoeid en houdt zich gelukkig
voorlopig nog rustig. Doch mogelijk heeft een guerilla door de
C.C.O. deel uitgemaakt van Subandrio's besprekingen in China.

Sovjet Unie - Hongarije
Volgens een gewoonlijk goed ingelichte bron zou in recente besprekingen tussen een Sovjet-Russische delegatie onder
leiding van Kosygin en de Hongaarse regering, van Russische zijde
zijn getracht de Hongaren te bewegen af te zien van bepaalde
industriële plannen, welke in samenwerking met Westerse firma's
zouden worden uitgevoerd; in ruil hiervoor zou de Sovjet Unie
zeer gunstige technische en financiële hulp bieden.
Tevens zou de Sovjet-delegatie hebben verlangd, dat de
Hongaren niet zouden aandringen op terugtrekking van de Russische
troepen. Moskou is van mening, dat de verplichtingen van het
Pact van Warschau terugtrekken niet toelaten en dat bovendien van
Hongaarse zijde een grotere militaire bijdrage moet worden geleverd.
De Hongaarse regering zou tot op heden nog niet met de
Russische voorstellen hebben ingestemd. Wel werd besloten nieuwe
besprekingen te voeren op basis van voorstellen door Moskou nader
uit te werken.

- 3ZEER GEHEIM

- 3 -

ZEER GEHEIM

COMMUNISME IN NEDERLAND
CPN optimistisch over haar "nieuwe oriëntering"
Partijsecretaris Henk Hoekstra hield op de partijbestuurszitting van 6 en 7 februari j.l. een opvallend optimistische
inleiding. Hij constateerde dat de anti-MLF betoging dd. 9 januari
j.l. heeft aangetoond, dat de CPN met haar "nieuwe oriëntering"
op de goede weg is; er is een vruchtbare samenwerking mogelijk
tussen de CPN, PvdA-leden en "linkse katholieken".
Paul de Groot betoogde dat samenwerking met de PSP
als partij echter niet mogelijk is. Hij verklaarde dat de PSP
een "onecht kind" was van het revisionisme en dat het bestuur
bestond uit provocateurs en collaborateurs. Samenwerking met
individuele PSP-leden wilde De Groot echter nog niet uitsluiten.
In het bijzonder achtte Hoekstra de mening van de jeugd
over de CPN "zonder meer gunstig". Hij deelde mee, dat er een
campagne gestart zal worden, gericht op de jeugd die in 1966
kiesgerechtigd is.
Noot: In dit verband is de belangstelling van vele jongeren voor
de vier lezingen van het CPN-symposium, tussen 8 en 18
februari j.l. te Amsterdam gehouden, opmerkelijk.

CPN—standpunt inzake^ 1 maart—c orif e rent ie
De CPN heeft de CPSU voorgesteld de 1 maart-conferentie
der "26 partijen" een vrijblijvend karakter te geven zonder
discriminatie van de partijen die deelname weigeren.
Nederlandse deelnemers naar 9e Wereldjeugdfestival
De communistische Nederlandse Festival Stichting is
belast met de uitzending van Nederlandse deelnemers naar het
9e Wereldjeugdfestival (28 juli - 7 augustus 1965, Algiers).
Behalve communistische jeugd- en studentenorganisaties hebben
zich hiervoor ook verscheidene niet-communistische studentenorganisaties aangemeld. De Nederlandse Studenten Raad, overkoepelend orgaan van de Nederlandse studentenorganisaties, wilde
officieel deelnemen onder voorwaarde, dat o.a. de selectie van
de studentendeelnemers aan de Raad zou worden overgelaten. De
Stichting weigerde dit.
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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 tussen3
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
"!•
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
Minister van Economische Zaken
Minister van Financiën
Minister van Justitie
Minister van Landbouw en Visserij
.
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
'Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Minister van Verkeer en Waterstaat
Minister van Maatschappelijk Y/erk
Secretaris van de Ministerraad
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

