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GEHEIM

1. POLITIEK.
a. SOVJET-ÜNIE.
(1) Buitenlandse politiek.
- De machts- en intimidatiepolitiek van de SOVJET-UNIE ten
opzichte van het Westen werd .in de verslagperiode voortgezet, Daarbij zijn twee elementen duidelijk te onderkennen, nl. :
.
(a) het machts- en intimidatie-element, "bestaande uit het
aan de regeringen van de Grote Drie gerichte ultimatieve Russische standpunt met betrekking tot 7'ESTBERLIJN. Gedurende de verslagperiode werd het ultimatieve karakter van deze Russische buitenlandse politiek echter getemporiseerd en weinig krachtig naar
voren gebracht in verband met het komende bezoek van
KHRUSHCHEV aan FRANKRIJK'op 15 maart 1960 en als gerplg daarvan hoi ver'achuiven vaft de datum van de top^
conferentie tussen Oost en West;
(b) de politiek van de "peaceful coexistence" ter ondersteuning van deze machts-. .en iniimidatiepolitiek,
Deze politiek is er op..gericht over de hoofden van
de Westelijke regeringen heen bij voortduur meer invloed te.verkrijgen op de. Westelijke volksmassa's,
teneinde bij deze massa's de wil tot verzet te breken.
- De tactiek van de politiek van de "peaceful coexistence"
begint zich steeds duidelijker af te tekenen. Als elementen van deze politiek vallen te onderkennen;
(a) het leggen van persoonlijke contacten .tussen leidende
politici,-prof es-öo-ren'en specialisten, c.q. deskundigen van Oost en West 5
1

' (b) hét'J streven', naar overeenkomsten op het gebied van de
culturele en wetenschappelijke uitwisseling?
(c) het aanbieden van handelsovereenkomsten aan het
Westen;
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(d) het met nieuw élan pousseren van
handelingen £

ontwapeningsonder-

(e) het Westen door middel van psychologische oorlogvoering doen geloven dat er geen andere keuze zou zijn
dan oorlog of "peaceful coexistence" in een door de
Sovjets aangegeven vormgeving.
Ten aanzien van deze keuze wordt oorlog als het
wereldvernietigende- dus onmogelijke - alternatief
voorgesteld,
(2) Binnenlandse toestand.
Gedurende november jl„ hebben in.de SOVJET-UNIE vele wisselingen plaats gehad in de leiding.van Staat en Partij. O.m.
is JAN.KALN'BSRZINS, candidaat-lid van het Presidium van het
Centraal Comité, afgetreden als 1e Partij-Secretaris van de
republiek LETLAND. Ook de Premier van LETLAND heeft "om gezondheidsredenen" ontslag genomen. Beiden zijn opgevolgd
door figuren, die de afgelopen jaren regelmatig hebben gepleit voor een meer-communistische opvoeding van de Letl&ndse
jeugd 'eri die zekere nationalistische tendenzen hebben becritiseerd.
Deze gebeurtenissen, beschouwd in combinatie met soortgelijke
evenementen in de republieken AZSRBAIDZHAN, KAZAKHSTAN en
: 'TURKMiJMISTAH, versterken de indruk dat de Communistische
Partij een actie op touw heeft gezet tegen nationalistische
en van de strakke partijlijn afwijkende tendenzen in de deelrepublieken. Men hoopt kennelijk dit nationalisme en revi. sionisme de kop in te drukken door de plaatselijke partijleiding te infiltreren met sterker aan MOSKOU gebonden leden.
b. IRAK.
.
.
'
Nog .steeds zijn 'de daders van de .moordaanslag op KASSEM op 7 october jl. niet bekend. Wel heeft -KASSBM in verklaringen zowel
' de -VAR als de "imperialisten" in felle bewoordingen beschuldigd.
Er zijn tekenen welke er op wijzen dat tijdens KASSEM's verblijf
in het hospitaal een-strijd om de macht plaats vond tussen
enerzijds MAEDAWI, de president van de volksrechtbank, met steun
van de communisten, en anderzijds Generaal ABDI, de Militaire
Gouverneur, die op steun van de anti-communisten en van het leger
kan rekenen.
De toestand in het land was rustig, dank zij de krachtige maatregelen van Generaal ABDI; er heerste echter een angstige spanning over de vraag welke politieke lijn KASSEM na zijn herstel
zou gaan volgen.'
c. VERENIGDE ARABISCHE E3PÜBLIEK. '
(1) Na zijn aankomst in SYRIË heeft Maarschalk MIER zich in besprekingen met de belangrijkste functionarissen op de hoogte
gesteld van de politieke' en economische constellatie van het
land. Maandelijks dienen de ministers hem verslag uit te
brengen van de gemaakte vorderingen.
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(2) Tussen het VERENIGD KONINKRIJK en de VAR werden "besprekingen
^
gevoerd welke tot -een-Kerst.el,;v-an-de diplomatieke betrekkin.
gen tussen beide ,landen tegen hét eind van dit jaar zullen
. . leiden...... , , . . ' - .
. • Hiermede beeft NASSIÏR weer een stap gezet op de weg naar
verbetering van de verhouding tussen de VAR en het Westen,
teneinde.zijn afhankeli jkheiè~::van het SOVJET-BLOK te vermin. . . . deren.
.'..•.

' d . AFGHANISTAN.
De toenadering, welke TURKIJE, IRAN en PAKISTAN betrachten, en
het opnemen van het bezoek aan KABUL in het reisprogramma van
President 3ISENHOWER, zijn aanwijzingen dat de Westelijke landen
hot gevaar van de groeiende RuBsiach© invloed in dit land onderkennen.
Ongeveer 1500 militairen, technici en economische adviseurs uit
de landen van het SOVJET-BLOK bevinden zich in AFGHANISTAN voor
de uitvoering van militaire 'en .economische projecten.
Het is de vraag of de poging van de Westelijke landen,'om de
Russische penetratie tot staan te brengen, nog kans op succes
heeft,
•
e•

•

Chinees expansionisme. '
In leidende kringen in'NEPAL wordt gemeend'dat het slechts een
kwestie van tijd is dat het land door CHINA wordt bezet„ De uittocht van Indiase kooplieden, Tibetaanse vluchtelingen en welgestelde Nepalezen is een aanwijzing van de angst welke in het land
heerst voor het dreigende Chinese expansionisme.
Ook "BHUTAN, waar volgens de berichten Chinese troepen reeds enkele
kilometers zouden zijn binnengedrongen, en SIKKHIM,, waar de Chinezen de medewerking van de zoon van de voormalige Maharadja
trachten te krijgen, worden met annexatie bedreigd.
Ondertussen houden de Chinese troepen nog steeds grote delen van
LADAKH, in het noordwestelijke deel van INDIA, bezet.

2. MILITAIR.
•'
..
a, SOVJET-UNIE.
Zeven met dekzeilen bedekte opleggers van geleide projectielen
en trekkers van het type, dat behoort bij de SA-2 geleide projectielen, werden op 28 october jl„/waargenomen bij het betrekken van nieuwe opstellingen1op het ÖRLOVO-vliegveld (KOSKOW).
Het., uitermate voorzichtig rijden.wekte de indruk dat werkelijke
raketten werden vervoerd,
Commentaarr Op augustus jl.' werd waargenomen dat de opstelling
voor 75^ gereed was. Dit i s. het eerste rapport om-
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trent de aanvoer van uitrusting in dit gebied. De
opstellingen zouden mr', operationeel zijn,
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"b. -Sovjet Legergroep Duitsland.
(1) In de periode van 27 augustus tot 9 november jl. werden
59 treinen met Russische militairen waargenomen in het
kader van het aflossingsprogramma. 39 treinen werden waargenomen welke naar de USSR gingen; 20 treinen kwamen OOSTDUITSLAND binnen.
Commentaar; De aflossing verloopt zeer langzaam. Gedurende
eenzelfde periode van het vorige jaar werden
100 treinen in totaal waargenomen. Het aantal
Russische recruten, dat op dit moment OOST- .
DUITSLAND is "binnengekomen, is blijkbaar kleiner dan het aantal dat het land verlaat. Een
'•'• •
' 'volledig overzicht kan echter pas na^"loop van
de aflossing worden gegeven.
(2), Alle GSVG-divisi.es zijn in de garnizoenen bezig met de
training van recruten en herhalingstraining, o.a. onderhoud
van de uitrusting en schieten..
c. BULGARIJE.
Een nog onbevestigd bericht meldt dat de Sovjet liaison-officieren in het Bulgaarse leger worden afgelost door in de USSR
opgeleide Bulgaarse officieren. Slechts de Russische stafofficieren, ingedeeld bij het Ministerie van Defensie, blijven in
BULGARIJE..
Commentaar; De sterkte van de Russische missie wordt geschat
op 300-500 man. Indien bovenstaand bericht wordt
bevestigd, zou dit een aanwijzing kunnen zijn dat
het Bulgaarse leger een graad van betrouwbaarheid
en "efficiency" heeft bereikt, waarbij de aanwezigheid van Russische officieren niet langer noodzakelijk is.
d. HONGARIJE.
Een Hongaars tijdschrift gaf een foto van Hongaarse troepen,
•welke waren uitgerust met T-34 tanks met snorkel. Uitgebreide
oefeningen in rivierovergangen, waarbij pneumatische bruggen
en vlotten werden gebruikt, wijzen op oon steeds verdergaande
training van Hongaarse troepen..

'
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e. AFGHANISTAN.'
In het noordoostelijke doel van het land werd het verzet van
de Mangalenstam door militair optreden onderdrukt. Ongeveer
200 leden van de, stam zijn naar PAKISTAN uitgeweken. Als oorzaak, van de opstand wordt de wegenaanleg door het gebied van
de stam genoemd...
Volgens berichten zouden de Russen hulp verlenen bij de bouw
van drie vliegvelden ( HERAT, BAGRAM en YELLALABAD ), bij de
aanleg van de wegen KUSHKA-PARAY-KANDAHAR en KABUL-KYZZIL KALA
en bij het graven van een haven in de grensrivier OXUS.
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3» CONTRA-INLICHTINGEN.. a. Vermissing van wapens en munitie.
In de verslagperiode werd de vermissing geconstateerd
vans 1 karabijn ( in Kamp LA COURTINE )j
25 patronen 9 mm.
b. Vermissing van geclassificeerde> documenten.
Bij het Selectiecentrum AMERSFOORT wordt vermist;
Brief GS nr„950.892/B/Geh„, ex. 29, "betreffende Mobilisatie-oef eningon.
c„

Propaganda.
Het ANJV trachtte op 8 en 9 november jl. pamfletten te
verspreiden, gericht tegen uitzending van troepen naar
NIEUW-GUI NEAj, onder militaire verlof gangers.
Op Zondagavond 8 november 1959? wierp een man op het
Centraal Station te AMSTERDAM een pakket van deze pamfletten in een gereedstaande trein. Dit pakket werd
echter door de inzittende militairen op het perron geworpen, waarna het door de Koninklijke Marechaussee in
boslag werd genomen. Door verscherpte controle kon verdere verspreiding worden voorkomen.

d. Sabotage en diefstal.
Bij controle van lijnverbindingen van 938 Afdltlua op
de vliegbasis W03NSDRECHT bleek één van de opstijgpunten
( pertinaxplaat je, aangebracht o-p dé stam van een denneboom ) met ca. 40 meter kabel - buiten de afrastering op
de WOENSDR3CHTSS HEIDE - te zijn verdwenen. Juist
buiten de afrastering werd nog een kabelgedeelte ontdekt,
waarvan de rubbormantel was weggesneden en de vier aderen
elk waren blank gemaakt en wel zodanig dat geen kortsluiting kon optreden.

Dl S T R I B.U T I E
Ex.nr.
AM;
Commandant van het 1e legerkorps

1

Nederlandse territoriale bevelhebber

2

Basiscommandant

3

Commandant der luchtdoelartillerie

4

INTERN;
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, G 4 van het HKGS

6

TER INFORMATIE;
De militair-attaché bij Hr.Ms. Ambassade/Gezantschap
te ANKARA
BELGRADO
BONN
BRUSSEL
PARIJS
STOCKHOLM
WASHINGTON

7
8
9
10
11
12
13

Hoofd Bureau Inlichtingen van de Luchtmachtstaf

14

G 2 - HKGS

15 t/m 20.

