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ISAM nr. 11/19.58,

over de periode van 1 t/m 31 December 1958»

GEHEIM 1. POLITIEK.

a. VERENIGDE ARABISCHE REPUBLIEK.
Medio December is in de V.A.R. enrin andere Arabische landen
een campagne begonnen tegen de communistische invloeden in
de Arabische staten. De door de regering gesubsidieerde dag-
bladen in BEIROUT zetten een scherpe aanval in op de Iraakse
Communisten; de pers in CAIRO sloot zich hierbij aan.
Op 17 December jl. begonnen pers en radio te DAMASCUS een
scherpe aanval op de linkse tendenzerj i.n het Arabisch natio-

. nalisme, waarbij ze.wezen op de gevaren welke hierin schuilen.
De nadruk werd er op gelegd dat er nog andere bedreigingen

:. zijn dan die-van het Westelijk imperialisme. In dit verband
zijn eveneens opmerkelijk de onlangs door NASSER gehouden
redevoeringen tegen het gestook van de Communisten en de ar-
restaties van Communisten, welke gedurende de laatste dagen
van 1958 in EGYPTE uitgevoerd zijn. -
Rekening moet echter worden gehouden met de mogelijkheid dat
NASSER's optreden in sterke mate wejrü. b.eïnvloed door de komst
van de President van de "Intërna'tion-al -Bank f or Reconstruction
and Development", Mr. Eugene BLACK, 'die begin Januari 1959 een
poging zal doen om een financieel vergelijk tot stand te
brengen tussen ENGELAND en EGYPTE, ter oplossing van de
moeilijkheden welke zijn voortgevloeid uit de Frans-Britse
actie tegen EGYPTE tijdens de Suez-Crisis. Een tot stand ge-
komen vergelijk a«u tevens de aanleiding kunnen vormen
tot een herstel van de diplomatieke en handelsbetrekkingen
tussen beide landen.

b. IRAK.
/De toestand in IRAK kan niet anders dan uitermate kritiek en
'explosief worden genoemd. De tegenstellingen tussen de twee
elkaar bestrijdende groepen - de Nass'er-gezinden en de Commu-
nisten - zijn zo scherp geworden dat een open conflict onver-
mijdelijk schijnt. Eerst thans, en misschien te laat, schijnt
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GEtJÜÏlM QASSIM -te "beseffen welk een kracht het communisme, ten dele
door zijn eigen toedoen, in zijn land heeft ontplooid. Onder
andere voor de verwijdering van de Nasser-gezinde Generaal
AREF heeft QASSIM sterk tegen de Communisten 'aangeleund. ,
De Communisten beschikken over een goede organisatie1 en over
middelen, welke hun een voorsprong- geven op de -V. A. R. -natio-
nalisten. Politie, pers en radio staan .onder hun invloed. Hun
belangrijkste kracht is op het ogenblik echter misschien wel
het feit dat de Iraakse Kurden - 20̂  van de bevolking van Het
land - aan hun zijde staan. Het is vooral om die reden dat
QASSIM thans niet in staat is krachtig tegen de Communisten
op te treden. Het gevaar lijkt dan ook groot dat het streven
van QASSIM - de zelfstandigheid van IRAK te handhaven - zal
mislukken en dat de Iraakse regering voor de keuze zal komen
te staan _ : CAIRO of MOSKOU.
De houding, welke het leger zal aannemen indien het tot een
crisis komt, is twijfelachtig. ... ,

c. TURKIJE. - • • ' :-v ' - • . .
Er zijn aanwijzingen van toenemende communistische propaganda
onder de Turkse landarbeiders.

2. MILITAIR.

a. SOVJET-BLOK. .

I In de tot het Sov j et-Blok behorende landen wordt opvallend
veel aandacht besteed aan de verbetering van de luchtverdedi-
ging. Met name is dit het geval in hét Noordwesten van POLEN

: en in OOST-DUITSLAND. In 'dit licht moet ook worden gezien het
feit dat de Russen in de lucht corridor van WEST-DUITSLAND naar
WEST-BERLIJN enige nieuwe radarstations hebben opgericht ( bij
ESTALPRIORT, tussen PERWENITZ en BRIESSLANG ) .

b. OOST-DUITSLAND.
(1), ongeveer 40 Russische militaire adviseurs, die waren

.f • * ingedeeld bij het Oostduitse Volksleger, hebben BERLIJN
\. Aangenomen moet worden dat de meeste Russische

militaire adviseurs inmiddels de eenheden hebben verlaten.
j

*M /fr
Awfc Slechts een kleine groep adviseurs is achtergebleven op

het Oostduitse Ministerie van Defensie,
< ' • " • - .

(2) Uit 'ontvangen berichten blijkt dat het kader van het Oost-

I . duitse Volksleger zowel in politieke als in theoretische
l zin ( administratie en talen ) wordt opgeleid voor de hen
l wachtende taak; .het van de Russen overnemen van de contrSle-

stations aan de toegangswegen naar BERLIJN^ ~"

c. SOVJET-UNIE.
(1) Het aftreden van Generaal SEROV als Hoofd van de K.G.B.,

en zijn vervanging door SHELEPIN, moeten - voor zover te'
- beoordelen -
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GEHEIM "beoordelen naar de thans beschikbare gegevens - worden ge-
zien als een versterking van de positie van KHRUSHCHEV.
SHSLEPIN ( thans 40 jaar.oud ), .voorheen 1e Secretaris.van
de Komsomol, werd omstreeks "April/Mei 1958 tewerkgesteld, op
het Secretariaat van het Centraal Comité van de Communisti-
sche Partij. Hij moet - gezien zijn opleiding en •vroegere
functies en werkzaamheden — in de eerste plaats wórden be-
schouwd als een algemeen georiënteerde politieke figuur van
de'jongere garde, die aan ;KHRUSHCKEV zijn' opkomst:, he.e.f- t te
danken,, Vóór 'Zijn'aanstelling in/ zijn huidige func-t-i.e, was
hij. nimmer in enige politie-, c.q. veiligheidsfunctie werk-

- zaam. . ,

(2) Uit zeer recente, berichten krijgt men de indruk dat de Sov-
jets bezig zijn atoom-vuursteuneenheden te formeren, welke
een analoge vuursteunopdracht krijgen als thans wordt gege-
ven aan de normale artilleriedivisies ( maar dan op het ge-
bied van atoom-vuursteun") .- • - • - • • / ' - ' • - , - .
Voor vuursteun met kernwapens zou aan een Front de als volgt
samengestelde eenheid worden toegevoegd;

één gemechaniseerde -zware artilleriebrigade,
één gemechaniseerde raketwerperbrigade, en
twee "missile" artilleriedivisies.

Een zodanige eenheid zou ker.nwapen-vuursteun kunnen verlenen
tot op afstanden oplopend- 'tot 1300 km.'

d. TSJECHO-SLOWAKEJE.
Ei-M.Noyemberjwerden er in PRAAG, DVORY en KARLOVO-VARY, onder
leiding van militairen," civiele verdediglngsoefeningen gehouden.
Gemeld wordt dat er in het gebied van DVORY schuilkelders voor
de burgerbevolking worden gebouwd.
Ofschoon reeds gedurende een jaar dergelijke oefeningen in
TSJECHO-SLOWAKIJE worden gehouden, vinden ze thans veelvuldiger
plaats, ( In herinnering wordt gebracht dat in de SOVJET-UNIE
in 1957 werd begonnen met algemeen onderwijs in luchtbescherming
voor onderdanen van 1'6'." jaar en-puder-.- Dit programma moest eind
1958 zijn afgewerkt ).

e. MIDDEN-OOSTEN.
( 1 ) I B A K . '

Op 19 November jl. werd in de haven van BASRA een grote hoe-
veelheid door RUSLAND geleverd en voor IRAK bestemd militair
materieel ontscheept. De zending bevatte o.a. enige tiental-
len tanks en gepantserde personeelsvoertuigen, veld- en
luchtdoelgeschut, anti-tankkanonnen, mortieren, lichte wa-
pens, munitie, vrachtauto's en jeeps.

Omstreeks 18 October 1958 is uit EGYPTE in IRAK een tweede
squadron MIG-straaljagers aangekomen. Egyptische instruc-
teurs werden belast met de vliegopleiding van de Iraakse
piloten.

il
De aanwezigheid van een Russische militaire missie in IRAK
is van verschillende zijden bevestigd. _ / ? \ 4 -
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GEHEIM (2)' V. A.'R. ( SYRIË ) .
De levering van 20 T-54 tanks door de SOVJET-DNIE aan
SYRIË,-welke in November jl. plaats vond, is thans bevestigd.

CONFI- 3. COITRA-INLICHTINGEN. . •
DENTIEEL a. Het 19e Partij-Congres van de C.P.N. ( 26 t/m 29 December 1958 )

.Het congres verliep geheel volgens de van te voren door het
• • .. ' . • : parti j-best-uur opgezette "mise-en-scène". Nieuwe gezichtspunten

:deden zich niet voor. De discussies hadden weinig of niets te
betekenen. Aanhangers van de "Bruggroep" - maar niet de leiders
- kunnen, als zij volledig capituleren voor de C.P.N.-leiding,
weer^tot de C.P.N, worden toegelaten.

i

b. Het -A.N.J.V. en de militaire dienst.
Aan de Commissie Werkelijke Diensttijd Dienstplichtigen werd
door het A.N.J.V. een Memorandum overhandigd, behelzende het

•voorstel de diensttijd te verminderen tot 12 maanden.
Half November jl. publiceerde het A.N.J.V. een rapport over de
verhoudingen in de militaire dienst,

c. Wapendiefstal, c.q. -vermissing.
In de verslagperiode bleek de vermissing van;

1 pistool.

d. Vermissing van geclassificeerde documenten.
Tijdens een brugslagoefening op 19 December 1958 is een GEHEIM
geclassificeerde Technische Instructie in het water van het
AMSTERDAM-RIJNKANAAL gevallen. Met een bootje werd de omgeving
afgezocht en werd het schutblad en één blad van het document
gevonden. De rest is vermoedelijk gez.onkën.

e. Inlichtingen-activiteit.
Twee wachtmeesters raakten in een bar te DEVENTER in gesprek
met een dame, die beweerde uit V/ROCLA"/ ( BRESLAU ) te komen.
Zij toonde veel belangstelling voor militaire zaken en trachtte
beide militairen uit te horen. . . ."..,.- .
In onderzoek bij 111 Det.CID.
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