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over de periode''van 1 t/m 30 juni 1960

GEHEIM 1. POLITIEK

a. -SOVJET-UNIE .

- Nu het eerste stof over het niet doorgaan van de. topconferentie
is opgewaaid, • "blijkt dat de SOVJET-UNIE zijn politiek van "peaceful-
coexistence" verminderd voortzet, zijnde nog steeds de meest
geschikte weg om t

(1):af "breuk, te doen aan de' opbouw van het Westelijke defensie-
apparaat 5

(2) verdeeldheid te zaaien in hét Westelijke kanipj

(3) een gunstige sfeer te scheppen voor penetratie in de onderont-
wikkelde gebieden;

(4) het offensief van de economische oorlogvoering uit te voerenj

(5) een geschikte basis te kweken voor de communistisch- politieke-
en ideologische oorlogvoering»

-- De ontwapeningsonderhandelingen in de Commissie van Tien te GENEVE
werden door de landen van het SOVJËT-BLOK afgebroken. De vertegen-
woordigers van deze landen liepen weg uit de vergadering waarin" de
Westelijke mogendheden met nieuwe tegenvoorstellen zouden komen.

Naar het zich laat aanzien, ziet de SOVJET-UNIE - gezien het door •
het Westen ingenomen standpunt - geen heil meer in verdere ontwape- -
ningsonderhandelingen met het Westen en wenst RUSLAND de periode
voorafgaande aan de samenkomst van de Algemene Vergadering van de
VERENIGDE NATIES in september 1960 te gebruiken om zijn positie met -
betrekking tot de behandeling van dit onderwerp in de U.N,O, te ver-

- sterken doo.r o.m, het WESTEN als het "zwarte schaap" af te tekenen.
Deze situatie doet sterk denken aan een soortgelijke situatie welke
ontstond toen RUSLAND in augustus 1957 ^-e ontwap eni ngs onder hande*-
lingen saboteerde in de Subcommissie voor Ontwapening van de Verenig1-
de Naties in LONDEN.

b. IRAK

De Iraakse Regering heeft een bedrag van $ 45.000.000 van de
SOVJET-UNIE toegewezen gekregen voor het herstel van de spoorlijn
BASRA~BAGHDAD. Deze lening is één aanvulling op het econoinisch.
orediet/van $ 137.500.000, dat in maart 1959 werd verleend.
Gedurende de verslagperiode heeft KASSIM zijn streven naar verminde-
ring van de communistische invloed voortgezet. x

'GEHPI



- 2 -
«f • •

2. MILITAIR,

a. Sovjet Legergroep Duitsland. ...

(1) De oefeningen van onderdelen van 3 Stootlegsr, 20 Gardo—
leger en 24 Luchtleger, welke van 11-30 mei in het gebied

'LETZLIUGEHHMDE en ALTEÏTGRABOW werden gehouden, waren van
ongewoon lange duur.

v- • .••-
(2) 8 Gardeleger hield -ben Zuiden van HALLE van 7-10 juni

één commandopostoefening» Delen'van' alle divisies van
20 Garde Mech. Leger bevonden zich op 17 juni in het oefen-
gebied LIEBEROSE. In het vak van het 3 Stootleger werd van .
18-30 juni het gebied, begrensd door. SCHWERIÜT," WAREN en
PERL3BERG, tot verboden gebied verklaard, terwijl voor de
periode van 20-30 juni een groot gebied tussen MAGDEBURG en
FHANKFURT a/d ODER'was afgesloten. '

Naar het zich laat aanzien, is men met het oefenschema van
dfe Sovj et- Legergroep Duitsland momenteel enigszins vooruit
op voorgaande jaren.

(3) In de loop van juni werd 2 Garde LuArrJ)ivi3i e brigade-
groepsgewijs uit het gebied SUEMSDORF-REHAGEN naar de USSR -
verplaatst. Eveneens vertrok een brigade van de 3 Garde LuA-

; Divisie uit het gebied BEELITZ-AGLAK. Hoewel het schietpro-
gramma' voor de luchtdoelartillerie aan de Baltische kust bij
WÜESTEOW normaal doorgang vindt, staat het vertrek van ge-
noemde eenheden v.ermoedalyk"''in verband met omscholing en uit-
rusting tot ballistische raket-eenheden.

b . SOVJET-IMIE. , . • : - • • '

(1 ) Een gedeeltelijke vermindering van :de strijdkrachten blijkt uit
; berichten, welke melden , dat gedemobiliseerden vertrekken

naar WEST-SIBERIE.
Honderden zouden bij; de' chemische fabrieken in KRASUOYARSK
zijn aangekomen. Ontslagen officieren, waaronder generaals,
'zouden solliciteren .naar plaatsen in de landbouwsector.

(2) Generaal D.B. LELUSHENKO, 'tot voor kort commandant van het
militaire district .OERAL, werd tot president van de DOSAAP

., gekozen. , :

(3) Boven MOSKOU, werd een vliegtuig waargenomen met lange, slan-
ke romp en vleugel s. in sterke pijl stelling. Vermoedelijk is dit
een supersonische, middelzware bommenwerper, waarvan werd
verondersteld, dat deze eerst in,1961 in gebruik zou worden

'genomen,• ' • •
» . '

(4) In de omgeving van HEW-FOUN'DLAITD bevonden ziph in mei onge-
veer 200 Russische trawlers, waarvan een vijftigtal werd gesig-
naleerd in. een gebied,'waar de transatlantische kabels het

... meest kwetsbaar zijn. Naarmate het aantal Russische trawlers
. , ,- ; toenam, deden zich 'in dit gebied steeds meer defecten in de

• verbindingen voor. Tussen'15 en 20 mei j.l, werden aldus 5
kabelbreuken veroorzaakt.

_ "j _
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c. OOST-DUITSLAND.

-In het gebied ten Zuiden van LEIPZIG en ten Westen van DRESDEF
werden van 17-23 mei oefeningen met infanterie, tanks en artil-
lerie gehouden.
Hieraan namen onderdelen van de 7 Tankdivisie en/of 11 Gemotori-
seerde Infanteriedivisie deel. Waar schijnlijk waren de oefeningen
op regimentsniveau. Voor de tijd van het jaar zijn oefeningen op
dit niveau bij het Oostduitse Leger iets nieuws.

d. ALBANIË

De aflevering'van zware wapens en ander materieel uit TSJECHO-
SLOWAKUE is toegenomen. Een van'de wegtransporten, welke via
HONGARIJE en JOEGOSLAVIË plaats vinden, is onlangs bij het Meer van
PHE'SPAN aan de Jpegoslavisch-Alpanese grens aangekomen.
Het begeleidende Tsjechische personeel was bewapend en had
strikte orders ieder contact met de.burgerbevolking langs de
route te vermijden,.

CONFIDENTIEEL

3, GONTSA-INLICHTINGEN

.a» Vermissing van wapens-

In de verslagperiode werd de vermissing geconstateerd van 1 ge-
weer Garand en 2 pistolen.

b. Inli chtingenactivi t ei t.

Op 13 juni 1960 constateerde de beheerder van het complex
IJSSELSTUUKT, dat door een berijder van een bromfiets foto's werden
gemaakt van het complex. De inmiddels gewaarschuwde politie
hield de man onder voorwendsel aan en noteerde zijn personalia.
Betrokkene "bleek in 1957 °°k te zijn gesignaleerd terzake verdacht
van inlichtingenactiviteit.

c. Sabotage, vernielingen e.a. onregelmatigheden.

Tijdens de Pinksterdagen en het weekeinde van 11/12 juni hebben
onbekenden het hamer—en-sikkel-~-enibleem geschilderd op een der
oefenbetonbanen voor tanks van het in aanbouw zijnde complex
VLASAKKERS. Tevens werden beschadigingen geconstateerd aan

l voertuigen en machines van de uitvoerende aannemers.

~ OP 17 juni 1960 te 23.25 uur werd de Gemeentepolitie van
VALKENSWAARD door een, onbekende telefonisch gewaarschuwd, dat
een viertal personen voornemens was sabotage te gaan plegen op
het mob.complex te VALKENSWAARD. De zich in dit complex bevin-
dende 14 stukken geschut souden met springmiddelen onklaar
worden gemaakt. De onbekende verklaarde zelf te hebben behoord
tot dit groepje, doch zich te hebben teruggetrokken. De Gemeen-
tepolitie gaf de waarschuwing onmiddellijk door aan de C-Brigade
Kon.Marechaussee aldaar,, die de vereiste maatregelen trof. Ter
plaatse werd een onderzoek ingesteld. Er hebben zich echter
geen bijzonderheden voorgedaan.

d. Propaganda en agitatie,

De in vorige verslagperiode begonnen communistische agitatie
tegen de uitzending van troepen naar NIEUW-GUINEA werd in de
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afgelopen, maand op grote schaal'voortgezet. Tevens werd fel
'geageerd tegen de' nieuw.ë Defensienota en het onjuiste optreden
van een sergeant in de Adolf van Nassaukazerne te ZUID-LAREN.
Doox het ANJ"? werden in tal Van plaatsen en "bij kazernes en leger-
plaatsen pamfletten verspreid getitold: "Appèl aan de Jongeren van
Nederland". Tevens werden "biljetten aangepla't en leuaen gekalkt.
In'vele plaatsen werd een nieuw pamflet "Stuurt Uw zonen niet
naar Bieuw-Güiiiea" door'het ANJV huis-aan-huis verspreid. Hierin
worden de ouders van dienstplichtigen opgewekt hun handtekening
voor hot "benodigde paspoort van hun zoon te, v/ei geren, waardoor-
uitzending kan worden voorkomen.
De Nederlandse Vrouwenbeweging organiseerde een sterrit naar
DEF HAAG 't.g*v..-..<Ï6 .behandeling van de Defensienota in de Tweede
Kamer, om bij de' Kamerleden té'''protest er en tegen verhoging van de
oorlogslasten-en de meergenoemdè''-üitzending van dienstplichtig
De Arbeidersbond Transport ageerde dmv. pamfletten onder de ha-
venarbeiders van ROTTERDAM tegen verscheping van oorlogsmateriaal
naar HISÜW-GÜIJTEA. • . •• '
Het ANJV verspreidde in ZUID-LAREN pamfletten, waarin wordt gepro-;

testeerd tegen het optreden van -een sergeant. . In de woonplaats
van deze sergeant werd- voor zijn woning' een-protestbetoging
gehouden, ' .. ,
"Van het blad J-EUGD van het ANJ.V ^werd een extra editie, waarin
artikelen gewijd aan genoemde onderwerpen van agitatie, op grote
schaal verspreid. . - ' • • '



J I S T E I B U T I E

Ex.nr.i

Aan:

Commandant van het 1e legerkorps 1

Nederlandse territoriale "bevelhebber 2

Basis commandant 3

Commandant territoriale luchtdoelartillerie 4

Intern8

Chef van de Generale Staf, Plv Chef van de Generale Staf,
Sous-Chef van de Generale Staf 5

Hoofden van de Secties G 1, G 3 en G 4 van het HKGS 6

Ter informaties

De militair-attaché "bij Hr.Ms.Ambassade te ANKARA 7
BELGRADO 8
BONN 9 *"
BRUSSEL 10
HELSINKI 11
LONDEN 12
PARIJS 13
STOCKHOLM 14
WASHINGTON 15

Hoofd Sectie L 2 van de Luchtmachtstaf 16

G 2 - HKGS 17 t/m 25.

Ex.nr. I 7 s Plv G 2, Hoofd G 2, G 2 A1 ( o.t .b.).
18, 19.' G 2 A 2.

20: G 2 B 1 .
21 s G 2 B 2.
22s G 2 V, G 2 VÜI ( o.t.b.).

23, 24, 25: Archief G 2 - HKGS.


