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Hiermede heb ik de eer Uwer
Excellentie het weekoverzicht over de
periode 18 t/m 24- september 1969 aan
te bieden.
De Regeringscommissaris
in Algemene Dienst,

Aan Zijne Excellentie de Minister-President
Plein 1813 nr. 4's-GRAVENHAGE.
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25 september 1969,
GEHEIM
SELECTIEVE SAMENVATTING VAUT ONTVANGEN INLICHTINGEN
(18 t/m 24 september 1969)

SOVJET UNIE - 7.R.GEINAi
De ontmoeting tussen Koszygin en Chou Bn-Lai op 11 september
schijnt op russisch initiatief tot stand te zijn gebracht. De ontmoeting
was kort en werd op het laatste ogenblik gearrangeerd. Kossygin heeft
zijn gesprekspartner duidelijk gemaakt dat de situatie steeds gevaarlijker
werd en er maatregelen genomen moesten worden. Aan sovjetrussische zijde
maakt men zich bezorgd dat de chinezen de grensdieputen toch zullen voortzetten, hetgeen de Sovjet Unie te zeer zou occuperen.
Opmerkingi Sedert de ontmoeting is de anti-chinese propaganda gestaakt,
Moskou wil daarmede de bedoelingen van Peking testen en de
goede wil demonstreren.
Te verwachten is echter dat de ontmoeting de chinese houding
ten aanzien van de Sovjet Unie niet zal beïnvloeden.

POLEN;
In de internationale joodse gemeenschap bestaat ongerustheid
over het feit, dat de poolse regering per 1 september j.l. besloten heeft
de soepele procedure voor joodse emigranten op te schorten. 7an poolse
zijde is echter verzekerd dat Jjoodse emigranten dezelfde behandeling zul-slen krijgen als poolse burgers en dat er van een emigratiestop geen sprake ia
Hoewel de procedure scherper zal worden, mag aangenomen worden dat 60 a
70$ van de aanvragen tot emigratie gehonoreerd zal worden.
Opmerking: Het regime past de datum van 1 september op soepele wijze toe.
Al degenen die vóór deze datum een aanvraag hebben ingediend
voor emigratie worden volgens de oude procedure behandeld.

DDR;
Het strakke economische beleid dat de regering van de DDR heeft
weten te handhaven begint nu positieve resultaten op te leveren. Ondanks
de vele commentaren die met betrekking tot de economie van dit land zijn
geleverd in de afgelopen jaren,die allen de tendens hadden te voorspellen
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dat het uitblijven van een liberalisatie in de economische organisatie
vormen - en dit in tegenstelling tot de ontwikkeling in een aantal oosteuropese staten - zou leiden tot een ernstige verstarring in de productie
en de verdeling van goederen,kan in tegendeel gesteld worden dat er een
relatief gunstig resultaat werd "bereikt. Dit is vooral te danken aan de
investeringspolitiek die er op gericht was het agrarische karakter van de
DDR te veranderen in een industriële economie waarvoor de belangrijkste
factoren aanwezig waren. In de eerste plaats bestonden in de DDE een aantal grote industrieën die als uitgangspunt voor verdere industriële ont~
wikkeling konden dienen. Ten tweede was er een geschoolde arbeidersklasse
die door een zeer ambitieus opleidingsprogramma op een hoger plan kon worden gebracht. Hoewel in dit opzicht nog wel knelpunten bestaan is niet te
verwachten dat onvoldoende werkkrachten voor de industrie beschikbaar zullen zijn voor de komende jaren. De grote invloed van de socialistische eenheidspartij in het gehele economische en sociale levenspatroon van de DDR
staat als het ware daarvoor garant.
Bovendien werd recent een begin gemaakt met enige hervormingen in de industriële organisatie en in de handelssector die zeker rationaliserend zullen werken op het geheel van de industriële sectorDe afhankelijkheid van de Sovjet Unie als voornaamste grondstoffen-leverancier en afnemer van de industriële producten blijft hierbij echter gehandhaafd. Driekwart van de totale buitenlandse handel is gericht op
Comecon landen waarin de Sovjet Unie met 42/fe de belangrijkste plaats inneemt.
Een verdere ontwikkeling en uitbreiding van de buitenlandse handel ook met
westelijke staten is van vitaal belang voor de toekomstige ontwikkeling van
de DDR.

Y.A.R.J '
In het eerste halfjaar van 1969 ÏB een egyptisch Corps voor
chemische oorlogvoering gevormd. Deze nieuwe eenheid, gelegerd in Almaza,
ontvangt van russische legerinstructeurs een opleiding in het gebruik van
chemische strijdmiddelen o.a. gericht op het vergiftigen van waterbronnen
en het besmetten met biologische middelen.
Genoemd corps heeft tot taak te zijner tijd andere eenheden van het leger
in deze strijdmethoden op te leiden»
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Onder de egyptische soldaten aan het front langs het Suezkanaal stijgt
de ontevredenheid over de verslechterde voedselsituatie en de zeer
slechte verlofregeling. Een groeiend ressentiment valt waar te nemen
tegen de russische officieren, die zich niet alleen beperken tot hun
rol van adviseur.
Opmerking; Dit ressentiment valt overal in het leger en de luchtmacht
waar te nemen als gevolg van de heersende indruk dat russische
officieren zich teveel met de dagelijkse gang van zaken "bemoeien en dat dezen gewoonlijk het laatste woord hebben.

MAURITIUS;
De Sovjet Unie toont een belangstelling voor Mauritius, die
in geen verhouding staat tot de grootte van laatstgenoemd land. Een van
de laatste blijken van belangstelling is de onlangs afgesloten overeenkomst betreffende de ontwikkeling van de visindustrie in ruil voor faciliteiten in de haven van Port Louis. In januari j.l. opende de USSR een
ambassade, die thans, na die van Groot Brittannië, de grootste in omvang
is. De Sovjet marine bracht in april j.l. een eerste bezoek aan Mauritius
en de regering van dit l'and maakte daarop bekend dat de russen hadden
verzocht om faciliteiten voor het opvangen van cosmonauten. Van russische
zijde zouden, behalve die op visgebied, nog enige hulpprojecten zijn
aangeboden.
Opmerking; De juiste aard van de sovjetbedoelingen ten aanzien van de
strategisch gunstig gelegen eilanden is nog niet duidelijk,,maar aangenomen kan worden dat Moskou in ieder geval havenfaciliteiten nastreeft
ter ondersteuning van zijn marine die in dat deel van de wereld nog
steeds versterkt wordt.
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