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INLICHTINGENSAMENVATTING- EN BEOORDELING TOESTAND
MILITAIRE INLICHTINGEN
Marine
Over de activiteiten van de marinestrijdkrachten van
de Warschaupaktlanden zijn geen bijzonderheden te melden.
Leger
Het zwaartepunt van de grote Warschaupakt-oefening
in Thüringen van 11 tot 22 oktober j.l. lag vermoedelijk in de
concentratie van ongeveer 15 divisies en niet bij de inzet van
deze strijdmacht zelf.
De opvallend grote publiciteit, die ditmaal aan deze
oefening is gegeven, heeft vermoedelijk een propaganda oogmerk. Niet uitgesloten mag worden geacht, dat deze publiciteit
ook ten doel had te voorkomen, dat de westelijke inlichtingendiensten verkeerde conclusies zouden trekken uit deze grootscheepse troepenconcentratie*
Luchtmacht
De deelname van de luchtstrijdkrachten van de Warschaupaktlanden aan de hierboven genoemde oefening in Thüringen
vertoonde hetzelfde beeld als bij de landmacht.
Vermeldenswaard is, dat de samenwerking der Warschaupakt strijdkrachten zo ver ging, dat jagereenheden van Polen
en Tjechoslowakije in Oost-Duitsland werd:en gestationeerd.
POLITIEKE INLICHTINGEN BUITENLAND
Indonesië
Uit betrouwbare bron werd vernomen?
a.
Na de tijdens hun verhoor op de band opgenomen verklaringen van Untung en Latif te hebben beluisterd, gaf President Sukarno tegenover generaal Suharto toe, dat hij zich op
30 september j.l. inderdaad onder de hoede van Untung en Omar
Dani had geplaatst. Hij had de arrestatie van de generaals
bevolen omdat rapporten van de Badan Pusat Intelligens (onder
supervisie van Subandrio ) en van de inlichtingendiensten van
de luchtmacht hem ervan hadden overtuigd, dat het leger op
het punt stond hem af te zetten. Naar aanleiding van deze bandopnamen verklaarde Sukarno zich te realiseren, dat het geheel
een door Peking geleid communistisch complot was geweest om
de macht in Indonesië te grijpen» Hij zou zich verzot hebben
als hij de waarheid had geweten en hij ging ermede accoord,
dat de PKI in zijn huidige vorm gestraft zou worden.
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Over de uitvoering van dit laatste punt heeft echter
arnstig meningsverschil tussen de President en de legerleiding
"bestaan. Sukarno was bijzonder ontstemd over het feit, dat de
militaire commandant van Djakarta de activiteiten van de PKI
verbood en dat het Opperste Operationele. Commando zonder zijn
toestemming op 19 oktober j.l. een bijeenkomst organiseerde.
Generaal Nasution heeft echter tegenover Sukarno verklaard, dat
de actie tegen de communisten zou voortgaan. Sukarno gaf desalniettemin op 21 oktober j.l. bevel met vernielingen op te houden, geen demonstraties te houden zonder voorafgaande vergunning
en af te .zien van laster, die uit wraak voortsproot.
c.
Het leger is van plan de Badan Pusat Intelligens in
zijn eigen inlichtingenapparaat weg te werken.
POLITIEKE INLICHTINGEN BINNENLAND
Slechte verstandhouding GPN-CPSÏÏ
De CPN wil dit jaar slechts minimale aandacht aan de
herdenking van de Russische Oktober-revolutie besteden. De CPN
wil als nationale Nederlandse partij niet vereenzelvigd worden
met de Communistische partij van de Sovjet Unie waar "de opvolgers van Chroestsjow diens verkeerde lijn nog steeds voortzetten".
Dit jaar heeft geen enkele Sowjet-Eussische krant
aandacht besteed aan het Waarheidsfestival.
"Nieuwe wending" i n d e CPN-politiek t.a.v. de middenstand
Tijdens de partijbestuurszitting d.d. 9 oktober kondigde partij-secretaris HOEKSTRA een "nieuwe wending" aan in
de CPN-politiek t.a.v. de zgn. middengroepen. Hij betoogde,
dat de CPN in de verkiezingscampagne onomwonden zal stellen dat
zij onder alle omstandigheden, i.dus ook onder socialistische
verhoudingen, niet van plan is om. tot liquidatie over te gaan
van de persoonlijke eigendom van die middengroepen, "die evenals wij (de arbeiders) uitgebuit worden".
Partijvoorzitter De GROOT stelde vast, dat de CPN aan
de middengroepen duidelijk zal dienen te maken "dat de socialistische landen in het verleden een enorme fout hebben gemaakt
door de middenstand te liquideren".
Noot: Deze "nieuwe wending" is niet nieuw. Het uit 1952 daterende "Ontwerp Beginselprogram der CPN" verklaart reeds dat
"In de Democratische Volksstaat de bezittingen en bedrijven van de kleine boeren en middenstanders niet ziullen worden genationaliseerd".
Nieuw is wel de critiek, die in dit verband op de "socialistische" landen wordt geleverd.
Conferentie tegen buitenlandse militaire bases
Mevrouw M.B,. MINNAERT-y-COELINGH, belast met het contact buitenland van de communistische Nederlandse Yredesraad
(NVR) woont in Indonesië een internationale conferentie bij
tegen buitenlandse militaire bases.

B/7

Verstrekkingslijst Isam
Aan;

Ex.nr. ;.

Minister-President (door tussenkomst V„CoS.)
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
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Hoofd Marine Inlichtingendienst
Hoofd Militaire Inlichtingendienst
Hoofd Luchtmacht Inlichtingendienst
Mr. P.J.H. Jonkman
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Na ontvangst eventueel commentaar V.G.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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