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ISAM nr. 1/1959,

over de periode van 1 t/m 31 Januari 1959-

1. POLITIEK.
a. SOVJET-UNI3.

(Ij Het doel van MIKOYAN's reis naar AMEHIKA is geweest;
(a) het verkennen van de Amerikaanse visie - zowel in

regeringskringen als in het "binnenlandse front -
met "betrekking tot de belangrijkste geschilpunten
tussen Oost en West, teneinde de koude oorlog nog
scherper te kunnen voeren;

("b) een poging om de Amerikaanse "position of strength"-
politiek, welke onder.leiding van DULLES wordt ge-
Toerd, door druk van het "binnenlandse front te doen
doorbreken.

(2) Het door de Sovjets op 10 Januari 1959 aan ie Weste-
lijke mogendheden gedane voorstel tot het - "binnen twee
maanden - houden van een vredesconferentie over DUITS-
LAND moet worden gezien als een nieuwe stap in de koude
oorlog, met het oogmerk de tegenstellingen, welke in het
Westen reeds bestaan ( zowel tussen de NAVO-landen on-
derling als binnen de NAVO-landen zelf ), nog verder te
verscherpen en het Westen op ongunstige voorwaarden en
met onzekere uitgangsstellingen aan een conferentie-
tafel te dwingen.

b. SOVJET-BLOK.
Op het ogenblik worden in alle Oosteuropese landen commissies
op hoog niveau gevormd ter voorbereiding van afzonderlijke
vredesverdragen met OOST-DUITSLAND.

c. IRAK.
De toestand in IRAK is nog steeds labiel. Ofschoon er enkele
tekenen zijn dat KASSIM beter vat probeert te krijgen op de
onder communistische invloed staande Volksweerbaarheidsorga-
nisatie en de Algemene Studenten unie, terwijl er meerdere
tekenen zijn dat dé Regering'KASSIM nog steeds een eigen
koers wil blijven varen, -moet voorshands nog worden afge-
wacht of, en zo ja met welk succes de Regering KASSIM op
deze weg zal willen en kunnen voortgaan. ,
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GEHEIM d. VERENIGDE ARABISCHE EEPUBLIEK„
Deze maand is bekend geworden dat de communistische
Generaal Afif'"BIZRI, voormalig Chef-S t af van het.Syrische
leger, eind December 1958 uit DAMASCUS naar BAGHDAD is ge-
vlucht, waar zich ook de Syrische Communistenleider Khalid
BAGDASH "bevindt. De vlucht van BI ZEI staat ongetwijfeld in
verband met de onlangs geïntensiTsarde "binnenlandse anti-
communistische actie van NASSER.

e. LAOS.
LAOS leeft in voortdurende vrees voor een communistische
staatsgreep, steunend zowel op de Communistische Partij
"Neo Lao Haksat" als op de Noordvietnamese "bajonetten.
Om het dreigende gevaar te kunnen afwenden, heeft de Premier
op 14 Januari -jl. van het Parlement - alleen de Communisten
stemden .tegen - vergaande volmachten weten te krijgen voor
de tijd van een jaar om zijn programma uit te voeren.

LAOS diende onlangs "bij de Verenigde Naties een klacht in
..... tegen, grensoverschreidingen .door- troepen uit NOORD-VIETNAM.

2. MILITAIR.1''
a, OOST-DUITSLAND.

(1) Uit ontvangen rapporten "blijkt dat in OOST-DUITSLAND
van hogerhand campagnes worden gevoerd welke in het
kader 'ven de psychologische oorlogvoering moeten dienen
om de "bevolking vertrouwd te maken met het bestaan van
dreigend oorlogsgevaar. De passieve verdedigingsmaatre-
gelen worden opgevoerd./ "Kampfgruppen" krijgen een
"atoom"-training| Volksleger en Politie worden geoefend
in straatgevechten.

- Blijkens "betrouwbare "berichten wordt Oostduits departe-
mentspersoneel verplicht cursussen in passieve verdedi-
ging te volgen, terwijl de "burgemeesters is opgedragen
mannen tot de leeftijd van 60 jaar en vrouwen tot 50
jaar zulke cursussen te laten volgen.

(2) Er"'zijn aanwijzingen dat in OOST-DUITSLAND sprake is
van militaire voorbereidingen met een defensief karakter.

(3) De Oostduitse regering neemt voorbereidende maatregelen
om op ieder gewenst ogenblik de buurtsporen (S-Bahn) en
de ondergrondse spoorwegnetten van WEST- en OGST-BERLIJN
van elkaar te kunnen isoleren en het Oostduitse net ge-
heel op zichzelf te kunnen doen functioneren. Een ver-
,binding over Oostduits gebied om WEST-BERLIJN haen wordt
aangelegd.

(4) Rond BERLIJN zijn .thans.eenheden van de NVAL ( Oost-
duitse Volks /Luchtleger ) gestationneerd, welke zich
'tot voor-kort nog-in het Zuid-Oosten van OOST-DUITS-

• • LAND; "bevonden. Ook de oefencentra van de NVAL zijn meer
.naar-het Westen verplaatst ( KAMENZ en DESSAU ). Men

' zou hieruit - in combinatie met de waar-neming van Oost-
•duits personeel.aan de zönegrens van BERLIJN bij

. ' ':'.". ".. ' "' : " - POTSDAM -
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GEHEIM POTSDAM - kunnen afleiden dat dit een onderdeel is van
de psychologische oorlog welke de Russen voeren en waar-
bij zij de Oostduitsers steeds meer naar voren schuiven
en zichzelf steeds meer op de achtergrond terugtrekken.

(5) Het 24 Luchtleger verkeert in een hogere graad van pa-
raatheid dan normaal o Er is ook een grotere luchtactivi-

' telt waargenomen. Verder heeft er vermoedelijk geen
rotatie van vliegers plaatsgevonden, waardoor de "be-
zettingsgraad .van "bemanningen, is verhoogd.

"b. TSJECHOSLOWAKIJE.
Er zijn aanwijzingen dat in LÏBEREC ( ten Noorden van PRAAG)
het centrale hoofdkwartier van~geleide projectielen voor ge-
heel OOST-EUROPA wordt geconstrueerd. Dit werk staat onder
leiding van een Russische kolonel.

c. IRAK.
(1) Op 18 December 1958 arriveerde in BASRA een tweede Rms-

sisch schip met militaire bewapening en uitrusting. Om-
trent de hoeveelheid van het afgeleverde materieel "be-
staat nog geen zekerheid.

(2) In deze maand arriveerde in IRAK een Russische militaire
groepen, bestaande uit 3 officieren en 14 onderofficie-
ren en technici. De groep heeft tot taak instructie te
geven in het gebruik en het onderhoud van Russisch mate-
rieel aan Iraakse mili'taire eenheden.

CONFIDEN- 3« CONTRA-INLICHTINGEN.
TIEEL. a. Desertie.

Op 23 Januari 1959 werd te VAALS een dienstplichtig korporaal
aangehouden als verdacht van poging tot desertie. Betrokkene
had in zijn koffer een militair uniform. In zijn paspoort
kwamen visa voor van Augustus 1957 en November 1958 voor ver-
blijf in de DDR. De schoonouders van betrokkene zijn in OOST-
DUITSLAND woonachtig.
In onderzoek bij Koninklijke .Marechaussee.

b. Inlichtingen-activiteit.
Door een schildwacht van RVH werd op 30 Januari 1959 een
auto gesignaleerd welke zich verdacht ophield bij het Muni-
tiecomplex BAARN. De inzittende was in het bezit van'een
fototoestel. Het kentekennummer van de auto en het signale-
ment van de inzittende zijn bekend.
In onderzoek bij 450 CID-det.

c= Propaganda.
In de afgelopen verslagperiode is veel propaganda gemaakt
voor vrijlating van "Kees van Dam". Het blijkt hier te gaan
om Dpl.Sold. Cornelis Van DAM, die terzake desertie werd ge-
arresteerd en teruggebracht bij zijn onderdeel, het 2e Inf..

- Depot -
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CONFIDENTIEEL.- Depot te VUGHT„ Later werd hij overgebracht naar het Huis
van Bewaring te 's-HERTOGENBOSCH. In beide genoemde plaatsen

. -.. . • verschenen kort daarop pamfletten en aanplakbiljetten, waar-
in de vrijlating van betrokkene en van alle dienstweigeraars

; ' '•' werd geëist. Ook in ROTTERDAM en DEN HAAG zijn deze pamflet-
• ten aangetroffen. Zij waren ondertekend door het "Anti-Mili-

' 'v ' tair Comité", hetwelk vermoedelijk thuis hoort in de groep
Vrije Socialisten-Anarchisten. Soortgelijke pamfletten wer-
den reeds eerder, in'Februari 1958, verspreid naar aanleiding
van de veroordeling van.betrokkene terzake dienstweigering..
450 CID-det. stelt een'onderzoek in naar genoemd Comité.
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