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INLICHTIHGENSAMENVATTING EN BEOORDELING TOESTAND
MILITAIRE INLICHTINGEN
Marine
De activiteiten van de marinestrijdkrachten der
Warschaupactlanden zijn niet ongebruikelijk en zeker niet verontrustend, maar vergeleken met vorige jaren valt er een zekere
verbetering in de geoefendheid en een langzame vermeerdering van
de activiteiten te constateren,
Leger
Algemeen wordt aangenomen, dat de omvangrijke militaire
oefeningen welke Sovjet- en Oostduitse strijdkrachten van 5 tot
10 april nabij de autosnelweg Helmstedt-Berlijii hebben gehouden,
waren geënsceneerd als politiek drukmiddel in verband met de
vergadering van de Westduitse Bondsdag te Berlijn op 7 april j.l.
De snelle en nauwkeurige wijze waarop alarmering, verplaatsing en inzet van deze strijdkrachten plaats vond, wijst op
een hoge graad van gevechtsgereedheid en een peil van geoefendheid, dat als "goed" kan worden aangemerkt.
Luchtmacht
Van de activiteiten van de luchtstrijdkrachten der
vVar schaupact landen zijn geen bijzonderheden te melden.
POLITIEKE INLICHTINGEN BUITENLAND
Indonesië
Op 11 april j.l. verklaarde president Soekarno tegenover de Raadgevende Vergadering, dat de "nationaal-democratische"
fase van de revolutie vrijwel voorbij was en Indonesië de fase
van "Indonesisch socialisme" was binnengetreden. Soekarno droeg
de niet-communistische partijen op hun anti-communistische activiteiten in de provincie te staken. Hij stelde, dat het volk
verenigd de neo-kolonialistische dreiging moest tegemoettreden.
Twee dagen tevoren was een legercursus beëindigd waar
de legerleiding de opdracht kreeg de strategische planning en
politieke oriëntering van het leger in overeenstemming met de
loop der revolutie te wijzigen.
Maleisië
In Maleisische regeringskringen maakt men zich ernstig
bezorgd over de invloed van de Indonesische radio-uitzendingen,
, , die voor Malaya bestemd zijn. Dagelijks wordt de openbare mening
| in Malaya aan een felle anti-Chinese propaganda onderworpen,
i ondanks het feit, dat DJakarta en Peking als bondgenoten tegen
kolonialisme en imperialisme kunnen worden beschouwd en de PKI
op Peking is georiënteerd. Deze radiopropaganda schijnt succes
te hebben, niet zozeer dat sympathie voor Indonesië wordt gewekt
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als wel dat de raciale tegenstellingen Maleis-Chinees worden
verscherpt.
Bij de Maleiers wordt argwaan en afgunst aangewakkerd
en angst gewekt, dat met het grote economische overwicht der
Chinezen vroeg of laat ook een politieke machtsovername zal
plaatsvinden .
In dit verband is nog vermeldenswaard, dat tussen de
twee belangrijkste personen in Maleisië, de Tunica en Lee Kuan-yew
een scherpe tegenstelling bestaat, die in de eerste plaats veroorzaakt wordt door het geheel verschillende karakter, doch van
de zijde van Lee thans in het raciale vlak wordt doorgetrokken.
We st-Af rika/Kongo
De Ivoorkust, Opper-Volta, Niger, Togo en Senegal zijn
onlangs overeengekomen aan te dringen op toelating van de Kongo
tot de "Organisation Commune Africaine et Malgache" (samengesteld
uit 13 voormalige Franse gebieden en Ruanda) „ De bedoeling is om
na deze toelating de Kongo administratief en militair personeel
ter beschikking te stellen. De militaire hulp zou kunnen worden
geput uit de ruim 10.000 Afrikanen, die zijn vrijgekomen na de
ontbinding van de Franse legergroepen in We st-Af rika. Van beslissende betekenis voor de uitvoerbaarheid van deze plannen zal de
houding zijn, welke Frankrijk daartegenover aanneemt.
De communistische landen hebben thans kredieten ter
waarde van meer dan $ 800 miljoen toegezegd ten behoeve van het
zeven jarenplan van Egypte, dat op 1 juli a. s. een aanvang neemt.
"Van dit bedrag komt slechts 10 % van Communis t i s ch- China.
MAQ ziet herste_l_cg^manistis.che__._e_en3ieid in toekomstige oorlog
Tijdens het bezoek van premier Kosygin aan China in
februari 1965 stelde MAO T se -tang: "Over tien of vijftien jaar,
wanneer de imperialisten hun legers tegen U of ons inzetten,
zullen wij v/eer verenigd zijn; oorlog zal ons verenigen".
De Oostduitse communistische leider Matern verzette
zich op de conferentie van de 19 CP-en te Moskou tegen deze opvatting en noemde haar gevaarlijk en schadelijk voor de zaak van
de vrede en het socialisme; alle communisten dienden zich z.i.
thans reeds te verenigen om oorlog te voorkomen,
Vietnam
Er zijn aanwijzingen, dat de invloed van de Boeddhisten
in de regering toeneemt; onrust onder de Rooms-Katholieken is
derhalve verwacht baar.
Hoewel de Viet-Cong op enkele plaatsen is teruggetrokken, de infiltraties enigszins zijn teruggelopen en het moreel
van de Viet-Cong heeft geleden, kunnen binnenkort of in de re gentijd spectaculaire acties van die zijde worden verwacht, b. v, in
de vorm van verscherpte terreur of een militaire aanval in
Centraal- Vietnam.
Het zekerheid kan worden aangenomen, dat Russisch personeel met grond-luchtraket-uitrusting naar Noor d- Vietnam onderweg is.
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POLITIEKE INLICHTINGEN BINNENLAND
CPSU-leiding voor samenwerking van communisten en socialisten
De CPSU-leiding meent, dat de communisten in WestEuropa met kracht naar oprechte samenwerking met socialisten
moeten streven.
Conferentie Westeuropese OP-en
De CP-Frankrijk heeft de CP-en uit de "kapitalistische"
landen van Europa uitgenodigd voor een conferentie met als
agenda o.m.: M.L.E., Vietnam en Cyprus. Op 20 april vond reeds
een voorbespreking plaats. De conferentie zal op 1 juni te
Brussel of te Wenen worden gehouden.
Studie CP-en van de EEG—landen over kapitalistische concentratie
De CP-en zullen studies over verschillende aspecten
van dit onderwerp maken. Resultaten daarvan zullen waarschijnlijk
de eerste helft van juni besproken worden.
Paasmars tegen kernbewapening
Aan de Paas-protestmars tegen kernbewapening, georganiseerd door het Pacifistisch Comité 1961 voor de Vrede, en de
communistische Nederlandse Vredesraad, namen ongeveer 2500 personen deel. Dit is belangrijk minder dan het vorige jaar, doch
het slechte weer kan daarop van invloed zijn geweest.
Conferentie tegen onderdrukking Spanje
Een Nederlandse delegatie van 8 personen heeft deelgenomen aan de "Conferentie tegen de onderdrukking in Spanje",
die op 28 maart 1965? met medewerking van de "Westeuropese
conferentie voor amnestie voor Spaanse gevangenen en ballingen",
in Londen werd belegd. Laatstgenoemde organisatie werd in 1961
op initiatief van de communistische partijen van Frankrijk en
Spanje opgericht. Het Nederlandse secretariaat van de Westeuropese conferentie is in handen van de communiste Mevrouw G. van
Reemst-de Vries.
De Nederlandse delegatie naar Londen bestond grotendeels uit niet-communisten.
Pro-Chinese oppositie in de CPN
Een tweetal pro-Chinese groepjes heeft zich verenigd
tot het Marxistisch Leninistisch Centrum Nederland. Dit Centrum
geeft een maandblad "De Rode Tribune" uit.
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Verstrekkingslij s t isam

Minister-President (door tussenkomst V, Co S.)
Comité Verenigde Chefs van Staven
Minister van Defensie
) door tussenMinister van Buitenlandse Zaken
) komst van de
Hoofd Nederlandse Liaison Missie M j Shape ) V.C.So
Chef Generale Staf
Chef Marine staf
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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4
5
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10
en 1
12
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14
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 en Wetenschappen.
Minister van
Ikshuisvesting 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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