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GEHEIM

1. POLITIEK.
a. Verhouding SOVJET-UNIE en POLEN.
Het bezoek van KHRUSHCHEV aan POLEN medio juli 1959 betekende
een aanzienlijk succes voor de SOVJET-UNIE, Het was het meest
uitvoerige, officiële bezoek van de drie bezoeken, welke
KHRUSHCHEV tot dusverre aan POLEN bracht; het werd een demonstratie van het feit dat het Poolse regime een meegaand lid is
van het communistische statenblok.
b. I HAK.
Gedurende de verslagperiode heeft KASSIM bij voortduring gestreefd naar het terugdringen van de communistische invloed,
doch hij is daarbij wederom op ernstige moeilijkheden gestuit,
Zo is o. m. gebleken dat het militaire apparaat nog niet volledig betrouwbaar kan worden geacht. Het blijft een open vraag
in hoeverre KASSIM er in zal slagen zijn' programma van "positief neutralisme" tot een goed einde te brengen.

c. ETHIOPIË.
De keizer van ETHIOPIË heeft tijdens zijn bezoek aan MOSKOU
een Hussische lening van fl. 400 millioen geaccepteerd. Verder
zal RUSLAND in ADDIS ABEBA middelbare scholen voor duizend
leerlingen bouwen en het Russische ziekenhuis, dat aldaar
reeds sinds de Tsaristische tijd is gevestigd, uitbreiden.
Zijne Majesteit kreeg bovendien voor zijn persoonlijk gebruik
een vliegtuig ten geschenke.
De keizer heeft zich in MOSKOU in bijzonder prijzende zin
over de SOVJET-UNIE en zijn leiders uitgelaten en mogelijk
voor verdere Russische expansie in zijn land de weg vrijgemaakt. Deze gewijzigde houding van, de keizer wordt vooral
toegeschreven aan de hem zeer onwelkome steun, welke de Britse
en Amerikaanse regeringen in februari jl. aan de nationalisten
in SOMALILAND gaven. Beide regeringen verklaarden nl, in principe geen bezwaar te hebben tegen een eventuele aansluiting
van BEI TS-SOMALI LAND bij de nieuwe staat SOMALIA, thans nog
Italiaans twistgebied dat in december 1960 zelfstandig zal
worden. ETHIOPIË vreest namelijk dat de in ZUID-OOST-ETHIOPIE
woonachtige Somali hierdoor zullen worden aangemoedigd in hun
streven naar staatkundige aansluiting bij hun stamgenoten
( GROOT-SOMALIA ).
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2, MILITAIR.
a. Sovjet Legergroep Duitsland.
In de periode van 21-25 juli jl. werd een groot deel van
MIDDEN- en ZUIDELIJK-OOST-DUITSLAND voor de Westelijke militaire missies gesloten, waarschijnlijk in verband met een
stafoefening van de Sovjet Legergroep Duitsland. Het was de
vierde maal dat in 1959 een groot gebied voor de Westelijke
militaire missies werd gesloten,
"b. Versterking Sovjet Luchtverdediging.
Uit ontvangen "berichten over de aanwezigheid van nieuwe
"all-weather"-jagers "blijkt dat ook in het gebied TRANSKAUKASUS'maatregelen werden genomen ter versterking van het
Sovjet luchtverdedigingssysteem.
c. OOST-DUITSLAND.

(1) De in maart jl. door de Russische troepen verlaten huizen
in OOST-DUITSLAND zijn per 1 juli 1959 vrijgegeven.
. (2) De."Reichsbahn" in OOST-DUITSLAND beschikt momenteel
over de grootste voorraad kolen sinds 1945 ( 40 dagen ).
d. TSJECHO-SLOWAKEJE.
In de tweede helft van juli 1959 vonden in TSJECHO-SLOWAKIJE
manoeuvres plaats in het gebied tussen PILZEN en de Oostduitse
grens. Waarschijnlijk werden deze manoeuvres bijgewoond door
Oostduitse en Poolse officieren.
CONFIDENTIEEL
3. CONTRA-INLICHTINGEN.
a. De "Socialistische Werkers Partij" opgericht.
Op 12 juli jl. vond te AMSTERDAM een landelijke conferentie
plaats van de Bruggroep, waar;tot de definitieve oprichting
van een nieuwe politieke partij werd besloten. De partij,
welke als naam kreeg "Socialistische Werkers Partij", is gebaseerd op het "wetenschappelijk socialisme, zoals dat door
MARX en ENGELS is gefundeerd en door LENIN verder is ontwikkeld". De partij wil geen slaafse volgeling van MOSKOU zijn.
De communistische dogma's en doctrines, ook al zijn die door
• MARX, ENGELS of LENIN vastgesteld, zullen niet als onveran- :,>;
derlijk en voor alle tijden en omstandigheden geldend worden aanvaard.
b. Wereld-Jeugdfeatival te WSNEN van 26 juli t/m, 4 augustus 1959.
Op 22 juli jlo vertrokken ca. 140 Nederlandse Festivalgangers,
voor het overgrote deel communisten;, naar WENEN, hoewel er
300 plaatsen beschikbaar waren.
c. Vermissing van wapens en munitie.
1 lichte mitrailleur,
1 pistool,
.
.
1 reserveloop van lichte mitrailleur (bij oefening in
VOGSLSANG, DUITSLAND ) $,;
'
2 geweren Garand ( in het water gevallen bij oefening
"PANTA REI" )5
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1 pistoolmitrailleur ( in het water gevallen bij oefening
in de BIESBOS ) 5
1 geweer Garand ( bij oefening "PANTA REE")j
7 "bajonetten ( "bij oefening "PANTA REI") 5
1 "bajonet ( bij bos~brand ) 5
5 pistoolpatronenj
13 Garandpatronen.
d. Inlichtingenactiviteit.
(1) Op 24 juli 1959 werd door de inzittende van auto XG 84-42
een schets gemaakt van 205 Basis Munitie Magazijn Hoordertocht.
(2) Op 28 juni 1959 bevond zich op de Sallandsedïjk in de omgeving van het object OLST een stilstaande Duitse auto
LER-W 535, waarvan de inzittenden aantekeningen maakten.
(3) Op 14 juni 1959 werden door twee Amerikanen foto's gemaakt van verdedigingswerken te DEN OEVER, De film werd
in beslag genomen en tegen betrokken werd proces-verbaal
opgemaakt,
e. Propaganda.
Op 2 juli 1959 werd op de deur van de manschappencantine in
de legerplaats STBENWIJKERWOLD een pamflet aangetroffen met
de leuzes"Geen wijziging dienstplichtwet".
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