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1 . POLITIEK.
a, SOVJBT-IBTIE.
In de verslagperiode heeft de SOVJET-UKIE weer meer openlijk de nadruk gelegd op die elementen in zijn buitenlandse politiek, waarin het een onverzoenlijke houding
aanneemt. Zowel uit de ontwapeningsonderhandelingen in de
tienlandencommissi© in GMEVE als uit de redevoering van
KHRUSHCHEV in BAKOE blijkt dat de. Sovjet regering niet bereid is tot enig compromis ten aanzien van de essentiële
elementen van zijn buitenlandse politiek.
b, OOST-DUITSLAND.
In april is de aan de zelfstandige Oostduitse boeren opgedragen collectivisatie voltooid, Hoe snel en krachtdadig de
Communistische Partij zijn. actie heeft uitgevoerd blijkt wel
uit de gegevens over de percentages gecollectiviseerd land
in de laatste jaren. Eind 1958 was 37^ van de grond onder
beheer van LFG's ( "Landwirtschaf tliche Produkti onsgenossenschaften") gebracht en eind 1959 bedroeg dit percentage
slechts ruim 45» Thans zijn nog slechts in enkele gebieden,
waar het boerenbedrijf niet op grote schaal kan worden
uitgeoefend, zelfstandige boeren overgebleven. In verband
'hiermede staat ook het sterk vergrote aantal vluchtelingen
naar W35T-DUITSLAND gedurende de afgelopen maanden. Tijdens
de Paasdagen' hebben meer dan 4000 Oostduitsers in TESTBSRLIJN om asiel gevraagd. Behalve boeren bevinden zich
onder de vluchtelingen vele kleine zakenlui en ambachtslieden op wiens zelfstandigheid een aanslag is te verwachten.'
c,

IRAK.
.
.
'
,
.
( 1 ) Sedert het begin van dit jaar, toen KASSEM weigerde de
officiële Communistische Partij te erkennen, is de positie van de communisten in IRAK verzwakt. De bevolking
schrijft de slechte economische toestand en de wanordelijkheden, welke hebben plaats gevonden, toe aan het
drijven van' de communi-sten en neemt wraak op hen, zodat regelmatig politieke moorden voorkomen. Bezien
over de gehele periode sinds de revolutie van 1958?
heeft de communistische invloed thans het tot dusverre
laagste punt bereikt. Er zijn geen aanwijzingen dat
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de communisten er in zouden zijn geslaagd in de wel door
KASSEM erkende pseudo-communistische partij van DAUD ASSA 'I GH te penetreren. Deze partij heeft geen aanhang van
enige betekenis onder de bevolking kunnen vinden.
Bij het bovenstaande moet worden bedacht dat de politieke
structuur van IRAK labiel blijft zolang de centrale leiding-(KASSEM ) niet op een stevige nationale partij of
coalitie steunt,

(2) Uit ontvangen berichten blijkt dat het recente bezoek
van IHKOYAN aan IRAK geen succes is geweest, o.ia. omdat
hij zijn Iraakse begeleiders had onderhouden over .de.
wijze, waarop ze hun land dienden te administreren. Tijdens de voor hem gehouden persconferentie gaf MIKOYAN
blijk van grote irrita'tie. Bij zijn' afscheid bleven de
gebruikelijke redevoeringen achterwege.
d. VERÏÏOTIGDB ARABISCHE REPUBLIEK.
De verhouding tussen SYRIË en EGYPTE is sinds de benoeming
van AMER tot vertegenwoordiger in SYRIË belangrijk verbeterd.
Ook het recente bezoek van NASSER aan SYRIË heeft de banden
tussen de beide•delen van de VAR verstevigd. Het leger wordt
thans als loyaal beschouwd.
De positie van de Baath-Partij is verzwakt door het overplaatsen naar EGYPTE van enkele vooraanstaande officieren,
die deze beweging zijn toegedaan. Opmerkelijk is dat tijdens
het genoemde bezoek van NASSER door vooraanstaande leiders
van de rechtervleugel recepties voor de president werden gehouden, terwijl deze leiders zich bij zijn vorig bezoek afzijdig, hadden^gehouden.
De pogingen van IRAK om invloed in SYRIË te krijgen zijn tot
nu toe mislukt.
De algemene gevoelens in SYRIË ten aanzien van EGYPTE hebben
een wijziging in positieve zin ondergaan.

e. YH:M.
Niettegenstaande de niet onbelangrijke economische en militaire steun, welke Y.TMEH van het OOST-BLOK geniet sinds 1955,
zijn de communistische staten ur tot dusverre niet in geslaagd wezenlijke invloed-op de binnenlandse en buitenlandse
politiek van YSMM uit te oefenen. .Pogingen van het OOST-BLOK
om Yemenietische studenten op grote schaal in Oosteuropese
.landen te laten studeren mislukken .door het verzot van de
Imam. Radio Moskou en de Russische pers spreken nog altijd
openlijk over YEMEN als een reactionair en feodaal land.
Sr zijn gee-n aanwijzingen dat hot SOVJET-BLOK zijn invloed
in YEM3N thans tracht te vergroten.

2. MILITAIR.

a. Sovjet Legergroep Duitsland.
( 1 ) Op 7 maart 1960 werden bij WUMSDOHF 18 grond/grond
raketten, type SS-15> waargenomen waarvan de aanwezigheid
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in OOST-DUITSLAND werd verondersteld5 het maximum bereik
is 28 km.
j Volgens SHAPE zijn er thans voldoende gegevens aanwezig
\m aan -te nemen dat de GSVG kan "beschikken over één
"rocket artillery brigade", geschikt voor het afvuren
van tactische atoomwapens.
(2) Het trainingsschema van de GSVG is vooruit op het normale schema; de mate waarins varieert van enige weken
tot een maand» De voorjaarsinspecties van de GSVG-eenheden zijn tweo weken eerder begonnen dan normaal.
(3) In de periode 30 maart - 1 april .1960 werd in het ZuidOostelijk deel van OOST-DUITSLAND een commandopostoefening gehouden, waaraan werd deelgenomen door twee legers,
alsmede door het Hoofdkwartier van de GSVG. Gebruikelijk
is dat in april een CPX wordt gehouden. Dit is de tweede
CPX in dit jaar, hetgeen tot gevolg heeft dat op dit
moment de hogere bevelvoering en de staftraining een
grotere mate van geoefendheid vertonen dan in voorgaande
. jar.en. In hetzelfde gebied werd van 28 maart --2 april
. jl. ook een tactische regimentsoefening gehouden.
(4) In de periode van 28 - 30 maart jl. werden tactische
oefeningen gehouden door 9 Tk Div en 11 Gde Tk Div.
Op 7 en 8 april jl. werd een tankoefening gehouden door
6 Gde Tk Div op regimentsniveau in de omgeving van
JUBTEEBOG.

b. SQVJBT-UNIE.
(1) Op 14 april 1960 werd in MOSKOU een vooroefening gehouden
van de te verwachten parade op 1 mei. Aan deze vooroefening werd deelgenomen door 8 grond/lucht geleide projectielen ( type "Guideline"), 8 grond/grond raketten
( 'type SS—15) - gemonteerd op amphibisch chassis —, 8
grond/grond raketten ( type SS-35 )j 8 grond/grond projectielen ( type SS-75 )> 4 grond/grond projectielen
( type SS-350 )? 2 stukken 310 mm gemechaniseerd geschut
en 2 400 mm gemechaniseerde raketkanonnen. De conventionele artillerie en het overige materieel waren qua
type en aantal overeenkomstig het getoonde in voorgaande
jaren. Ofschoon geen nieuwe typen materieel deelnamen,
is dit de eerste maal sinds de november-parade in 1957
dat de Russen hun niet-conventionele artillerie weer
vertonen.
(2) Maarschalk BAGRAMGAM, een plaatsvervangend minister van
defensie, heeft onlangs in MOSKOU verklaard dat enige
troepen reeds zijn gedemobiliseerd, maar dat het merendeel van de reducties zal worden doorgevoerd in de
lente en de zomer van dit jaar.
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c. ALBAMIE.
Sinds de zomer van 1959 verblijven in ALBANIË ca.2000 Sovjet
experts op verschillend gebied, Na het uittreden van JOEGOSLAVIË uit de Kominform werden door RUSLAND ca.5000 speciaj
'listen naar ALBANIË gezonden, doch ca.3000
ervan zijn
thans vervangen d'oor in RUSLAND opgeleide Albanezen. Deze
Russische adviseurs nemen sleutelposities in het bestuur van
het land in, alsmede in de economische sector. In het leger
zijn eveneens Russische technici aanwezig tot op brigadeniveau.

CONFIDENTIEEL
a. Vermissing van wapens.
Bij oefeningen in de omgeving van OLDEBROEK is een karabijn
zoekgeraakt.
i

b. Vermissing van geclassificeerde documenten.
Op 1 april 1960 werd de vermissing geconstateerd van een
lijst met schuilnamen van 1 LK-onderdelen, nr. G2/3730 Geheim,
d.d. 25-8-19:;!1, welk stuk wegens vervanging moest worden teruggezonden.
c. Inlichtingenactiviteit.
(1) Tijdens de oefening "Sluipdoor" op 4 en 5 april 1960 bij
oorlogsopstellingen aan de Afsluitdijk bij KORF.'/ERDERZAND
en DEN OEVER werd een personenauto van Oostenrijkse nationaliteit met kenteken V 32042 gesignaleerd, waarvan de
inzittende filmopnamen maakte van de verdedigingswerken.
(2) Op 5 april 1960 werd bij de ir/eimarkazerne te ARNHEM een
Duitse Volkswagen, kenteken BOT-V 292, gesignaleerd. Bén
van de inzittenden heeft vermoedelijk opnamen gemaakt van
het nieuwe garagecomplex.
(3) Op 17 april 1960 toonde de bestuurder van een Messerschmidt,
kenteken ZX 66-871 veel belangstelling voor een oefening
van de SRO-Lua. Betrokkene oefent sedert een jaar de functie uit van reizend fotograaf. Ken ziet hem in zijn woonplaats aan voor communist; er zijn echter geen bewijzen
voorhanden. Hij wordt beschouwd als een duistere figuur
.die voor geld veel zal doen.
De Rijkspolitie zal aandacht aan betrokkene blijven besteden.
d. Verboden lectuur.
• • ••
Bij de 2e GOAK te KAMPÜN werd in één van de klaptafels in het
leslokaal een.ANJV-pamplet aangetroffen, waarvan de inhoud
was gericht tegen de militaire dienst.
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