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INLIGHTINGENSAMENVATTING EN BEOORDELING TOESTAND '

MILITAIRE INLICHTINGEN

Marine

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

De Indonesische Marine blijft sterk op de Sovjet
Unie ingesteld. Nog steeds wordt personeel in Rusland opgeleid
en is Russisch personeel in Indonesië aanwezig.

De ALRI verwacht in de naaste toekomst nog tenminste
twee (dezerzijds onbekende) schepen en bovendien IL-28 lichte
bommenwerpers en helicopters voor onderzeebootbestrijding.

Leger

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

Luchtmacht

Tsjechoslowakije

Leverantie van de FITTER (SU-7) aan de Tsjechische Luchtmacht

Uit diverse bronnen is gemeld, dat de Sovjet Unie
sedert juli 1964- FITTERS (moderne supersonische jachtbommen-
werpers) levert. Reeds zouden 4-5 toestellen van dit type in
gebruik zijn genomen, o.a. op enige vliegvelden ten noordoos-
ten van Praag. Reeds eerder werden tijdens een luchtparade
vorig jaar FITTERS van de Poolse Luchtmacht waargenomen. Hoe-
wel nimmer gebleken is dat de satelliet-luchtmachten over
atomaire wapens zouden beschikken, schept de levering van
FITTERS althans in theorie de mogelijkheid tot kernwapeninzet
door vliegtuigen van de Tsjechische en Poolse Luchtmacht.

Sovjet Unie

Proefnemingen met ICBM's

Een nieuwe serie proefnemingen met een aantal Russi-
sche ICBM's zal binnen afzienbare tijd op de Grote Oceaan plaats
vinden. De Sovjet Unie kondigde op 9 januari j.l. aan dat het
gebied, dat 4- 7000 mijl van de lanceerplaats is gelegen en
waarin de proefnemingen gehouden worden, tussen 11 januari en
1 maart 1965 door alle lucht- en scheepvaartverkeer vermeden
dient te worden. Het is het meest afgelegen deelgebied dat ooit
door de Sovjets voor het houden van proeven is gebruikt. Tussen
4 augustus en 1 november van het vorig jaar werd een ander ge-
bied gebruikt, uitsluitend om de 'SS-9 te testen. In de
nabijheid van het nieuwe gebied hebben drie Sovjet schepen,
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COMMUNISME

Mogelijke communistische actie in Garaïbisch gebied

In een communiqué van de Zuidamerikaanse communis-
tische partijen wordt opgeroepen tot het verlenen van steun
aan "de nationale stromingen in de Engelse en Nederlandse
koloniën in het gebied van de Caraïbische Zee".

Resultaat overleg CP-en EEG-landen

Op de conferentie van CP-en der zes EEG-landen op
1 en 2 december in België (Westende) gehouden, werd over de
"behandelde onderwerpen geen volledige overeenstemming bereikt.
Er werd nochtans besloten tot de volgende acties:

a) een gemeenschappelijke actie van de communistische vakbewe-
ging in de Euromarktlanden, o.a. ter verkrijging van entree
in de Europese organisaties, en samenwerking met niet-
communistische vakbonden;

b) een gemeenschappelijke actie voor de vrede en in dit kader
(op voorstel van de CP-België) het "internationaliseren"
van de "8 mei-beweging"- over alle Europese (dus ook de
Oosteuropese) landen.

Root: De "8 mei-beweging" is een Belgische communistische
actie, die tegen de verjaring van oorlogsmisdrijven
is gericht.

COMMUNISME IN NEDERLAND

Italiaanse reis van Paul de Groot

Paul de Groot verbleef 4 weken in Italië en keerde
op 18 januari in Nederland terug. Hij sprak met vooraanstaande
PCI-functionarissen over het Sino-Sovjet conflict en vermoe-
delijk ook over de positie der Italiaanse arbeiders in
Nederland.

Pro-Chine e s CPN-li d ge• royee rd

Bischot, leider van de Amsterdamse pro-Chinese
oppositiegroep, is uit de CPN geroyeerd. Dit geschiedde op
grond van "fractionistische activiteiten"; er werd geen
openlijke aanval gedaan op zijn pro-Chinese handelingen.

Demonstratie tegen de MLE

Aan de op 9 januari 1965 in Amsterdam gehouden
"nationale" demonstratie tegen de MLP - georganiseerd door het
pacifistische Comité 1961 voor de Vrede in samenwerking met de
communistische Nederlandse Vredesraad - hebben 4500 è, 5000
personen deelgenomen.
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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 1t

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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