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1. POLITIEK.
a. SOVJET-UÏÏIE.
(1) Buitenlandse politiek. •
De algemene lijn, welke de SOVJST-UNIE tegenover het
Westen volgt, heeft in december geen wijziging ondergaan. Deze politiek blijft gebaseerd op het samengaan
van het machts- en intimidatie-element met de leer van
de "peaceful coexistence". De politiek van de "peaceful
coexistence" wordt zowel in letterlijke als in figuurlijke zin ten aanzien van steeds meer gebieden toegepast.
Typerend is dat KHHUSHCHEV tijdens zijn rede voor het
Hongaarse Partijcongres het .oude dreigement weer herhaalde dat de SOVJST-OTIB een vredesverdrag met OOSTDUITSLAND zal sluiten'als het Westen niet met RUSLAND
tot overeenstemming komt over de kwestie BERLIJN,
(2) Binnenlandse toestand.
Een politiek hoogtepunt in december vormde de bijeen• komst van ne"t Centraal Comité van de Communistische
Partij. Tijdens -dit plenum, dat geheel aan de ontwikkeling' van de landbouw en de veeteelt was gewijd, heeft
KHRUSHCHEV een grote rede gehouden, waarin hij o.m.
scherpe critiek uitte op de partijsecretaris en op de
premier van de republiek .KAZAKHSTAN. Hij stelde hen er
voor verantwoordelijk dat bij de graanoogst in deze republiek - welke een nieuw, belangrijk landbouwgebied
ia geworden - dit jaar grote 'Verliezen waren opgetreden
door een slechte organisatie van het werk, ( De oogst
1959 heeft belangrijk minder .bedragen dan die in het
recordjaar 1958 ). • De partijsecretaris van KAZAKHSTAN
is N.I.BELYAYEV, tevens lid van het Presidium van het
Centraal Comité van, de Communistische Partij.
Tijdens het plenum zijn voorts maatregelen goedgekeurd
welke ten doel hebben het bestuur over en het beheer
van dé collectieve boerderijen vergaand te wijzigen.
Er zullen z.g.- "kolkhozen"-unies worden opgericht,
welke zullen worden belast met de "absolute leiding"
over de "kolkhozen", de organisatie van gemeenschappelijke werken en de versterking van de onderlinge samenwerking.
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Het primaire doel van deze maatregelen is het creëren van
"een overheidsorgaan dat de grote verschillen in rendement
tussen collectieve boerderijen in eenzelfde gebied kan
wegnemen en dat een betere controle heeft op de dagelijkse
gang van zaken in de "kólkhozen".

b. IHAK.
(1) Voor de politieke ontwikkelingen in de naaste toekomst in
IRAK zal vee]/afhangen van de resultaten van het wederom
toelaten van politieke partijen, met ingang van 6 januari
a.s. Hieromtrent kan thans slechts worden opgemerkt dat
de veronderstelling voor"de hand ligt dat de communistische
• parti--j-als-de-best--ge'organls"eer'de partij te voorschijn
zal komen, Pro-Testelijke en "anti-nationale" partijen
zouden voorts niet worden getolereerd.
Het feit dat voor de aanslag op KASSIM thans een groep
verdachten',terechtv"s't'a.a:t , dié. behoren tot de anti-communistische, Arabisch-nationalistische groepen, betekent in
feite wederom een: verdere versmalling van de politieke
basis waarop KASSIï.'1's positie berust, alsmede een versterking van de positie van de communisten.
(2) Een groot aantal studenten, 'afkomstig uit BAGHDAD, is in
de SÖVJET-UNIE aangefc-omeh om in MOSKOU te gaan studeren.
(3) Blijkens een verklaring van de Iraakse Chef van de Burgerlijke Verdediging zal IRAK grote hoeveelheden materieel
voor de burgerlijke verdediging uit de CHINESE VOLKSREPUBLIEK betrekken. Specialisten op dit gebied zouden uit diverse "socialistische" landen worden aangetrokken om als
instructeurs op"te treden aan de op te richten opleidingsschool.
• ,-c. IEAK - IRANv.'
Ofschoon het conflict tussen IRAN en IEAK over de grensafbakening in de SHATT-EL-ARAB ( de rivier welke de voortzetting is
van de samengevloeide 3UPHRAAT en TI GRIS ). in de afgelopen
maanden een toenemende spanning heeft veroorzaakt, lijkt het
voorshands onwaarschijnlijk dat dit geschil aanleiding tot een
gewapend conflict zal geven. De troepenbewegingen - waarvan
in de pers sprake is 'geweest -hebben zich aan Iraakse zijde
beperkt tot twee bataljons en één "batterij5 aan Iraanse zijde
tot één a twee bataljons.
Een oplossing van de kwestie wordt zowel door IRAN als IRAK
verwacht langs diplomatieke kanalen of eventueel via UNO, c, q..
;
het Internationaal Gerechtshof.
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• d. IRAN: - SOVJET-UNIE. •
De betrekkingen tussen-IRAN en de SOVJET-UNIE zijn nog steeds
.niet genormaliseerd.-De S.OVJBT-UNIE blijft druk uitoefenen op
•IRAN tot het. 'geven van garanties inzake het niet-toelaten van
.buitenlandse' strijdkrachten, vliegtuigen en raketbases.
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2. MILITAIR.
a. SOVJET-UKIE. :
De reeds .eerder vermelde belangstelling in de SOVJET-UNIE
voor de Mologisch-chemi'sche oorlogvoering werd wederom bevestigd door een recento publicatie in een Russisch wetenschappelijk tijdschrift, waaruit blijkt dat men aldaar een
.nieuwe methode heeft ontdekt voor de bereiding'op grote schaal
van "botulinum toxin serum"? met behulp van het bloed van
slachtvee.
b. _Soyjej_ Legergroep Duitsland.
(ij De aflossing - welke inmiddels is beëindigd - heeft een
normaal verloop gehad.
(2) Bij een demonstratie te OSCHATS op 1 december 1959 werd
een - op een tankchassis gemonteerd - op een raket gelijkend voorwerp ( cylindervormig, lang ca. 5 meter, met
staartvinnen ) opgemerkt, mogelijk een grond/grond raket
met een bereik van 20 - 25 km.
Bij KAMMERDORF GUT werd midden october een soortgelijke
raket waargenomen, toen gemonteerd op een wielvoertuig
met afvuurinrichting, onder een elevatie van 30°.
Commentaar; Hoewel de raketten practisch van gelijke lengte
warens werden ze vervoerd door voertuigen van
verschillende soort. Een raket van deze afmeting komt niet overeen met de tot nu toe bekende Russische raketten.
' (3) De opleidingsactiviteit en de oefeningen verlopen overeenkomstig het normale schema voor de tijd van het jaar. Een
toename van de activiteit zal door de training van recruten en door de aanstaande winteroefeningen in de komende
weken zijn te verwachten.
c. OOST-PUITSLAMD.
(ï") Uit waarneming blijkt dat bij elk verkenningsbataljon
van de Oostduitse divisies een parachutisteneenheid - ter
sterkte van 1 officier en 17 minderen - is opgenomen.
Deze groepen zijn opgeleid voor het bedienen van radio's
( met inbegrip van rèdiotypen in gebruik bij de NAVO ),
telefonie, telegrafie, het rijden van voertuigen en het
bedienen van diverse typen lichte wapens, alsmede het vernielen van bruggen en het voeren van guerilla. In geval
van oorlog zullen deze parachutisteneenheden achter de
vijandelijke linies worden ingezet.
Met de mogelijkheid, dat ze in voorkomend geval als burger
danwei als NAVO-militair gekleed zullen zijn, moet rekening worden gehouden.
Een hergroepering in bataljons of regimenten z'o'u voor
1960 worden overwogen".'.
,
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Commentaar? Het "bestaan van deze groepen bij enkele onderdelen was reeds bekend. Ze schijnen nu organiek
bij elk verkenningsbataljon te zijn ingedeeld.
Een hergroepering in groter verband zal in ver:
•
band mot personeelstekort.nog wel enige tijd
.in„beslag nemen.
(2) Een research-programma voor de ontwikkeling van niet-dode. • ••' ;iijke psycho-chemischë strijdmiddelen zou zijn overwogen.

:

d . SOVJET-BLOK.
..-.-•
•.'
. (L) Militaire vertegenwoordigers uit RUSLAND, POLEN, TSJECHO'SL'OWAKIJE, R03LTHNIE, .OOST-DUITSLAND en ALBANIË zijn van
28 tot 30 october 1959in SOFIA bijeengekomen ter bestudering van de verdediging van het 'achterland. Elke delegatie
bestond uit ca., vijf officieren onder leiding van een generaal. "•
(2) Meerdere batterijen luchtdoelartillerie van Russische makelij ( 100mm .en 130mm tl ) zijn in de omgeving van SOFIA
aangekomen.
Commentaar; Het verstrekken van dit materieel aan BULGARIJE
betekent een aanmerkelijke verbetering van de
. .
Bulgaarse luchtverdediging. Het moet waarschijn'.. '.
lijk worden geacht dat de SOVJET-UNIE in de komende jaren zal voortgaan met het verstrekken
. . . .
v a n conventionele luchtdoelartillerie a a n d e
Satellietlanden, terwijl hij zelf overgaat op
grond/lucht geleide projectielen.

:

'

-

;

3. CONTRA-INLICHTINGEN.
a. Algemeen.
.
.
In een zitting van het partijbestuur op 19 en 20 december 1959
bracht Paul de GROOT verslag uit over de Conferentie van ROME.
Hot partijbestuur hechtte zijn goedkeuring aan het optreden
van de CPN-delegatie en stelde zich achter de door de 17 CP-en
gepubliceerde oproep.
Haar aanleiding hiervan stelde de GROOT als taken voor de CPN
• o.m.s steun aan de Communistische, Partij Duitsland in zijn
strijd om de legale status 5 strijd tegen WEST-LUITSLAND/ADENAUER, tegen de NAVO en de Europese integratie| popularisering
van,' KHRUSHCHEV's ontwapeningsplan; strijd tegen de grote mono. . polies en voo-r handhaving, 'c.q.. vernieuwing van de democratie.
Het partijbestuur gaf een communiqué uit, waarin de partij wordt
opgeroepen om onder de leuze "dichter bij de massa" zijn werk
te Verbeteren, d.w.z. de partij uit het isolement te helpen,
. . Binnen-de kortst mogelijke tijd moeten 3.000 nieuwe leden worden geworven.
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b. Inlichtingenactiviteit.
•De kapitein'van het onder Franse vlag varende sleepschip "Pohle"
heeft aan de Koninklijke Marechaussee te LOBITH een Engelse
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militaire topografische kaart van ARNHEM en omgeving overhandigd» Op deze kaart stond het militaire object te B3MMEL aan
de WAAL aangekruist. Deze kaart was achtergelaten door twee
Joegoslavische matrozen, die zonder opgaaf van redenen in WESTDUITSLAND van boord waren gegaan. Ze stonden ingeschreven als
vluchtelingen en waren in het "beait van Italiaanse paspoorten.
Op 1 januari 1957 waren beiden in dienst getreden van de Nederlandse Rijnvaart Vereniging te ROTTERDAM.
c. Vermissing van wapens en munitie.
In de verslagperiode werd de vermissing geconstateerd van:
1 pistool Browning PN
25 geweerpatronen,
d. Propaganda.
Op 1 december 1959 werd op het publicatiebord van 47 Batinf in
de legerplaats STE3NTIJÏCDRÏÏOLD een knipsel uit de "Ie Waarheid"
aangetroffen.
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