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G_EHEIM 1. POLITIEK.
a. AFRO-AZIATISCHE BEWEGING,

Van 8 tot 11 December a ,s» zal te CAIRO een Afro-Aziatische
Economische Conferentie worden gehouden, onder auspiciën van
de Egyptische Kamer van Koophandel en voor rekening van
EGYPTE.' •;. - - • . . " • ' v

Déze conferentie behoort tot een serie van soortgelijke Afro-
Aziatischë evenementen welke voor dit najaar en de a.s.winter
zijn georganiseerd door de Communistische landen en EGYPTE,
zoals het Afro-Aziatische Film-Festival en de Afro-Aziatische
Schrijversconferentie ( beide te TASHKENT in September j l . ) >
de Afro-Aziatische Jeugdconferentie, te houden in CAIRO in
Februari 1959 en diverse andere activiteiten, waaronder het
uitgeven van de periodiek "Asia-Africa Review".

b. IRAK. '
.De positie van de Regering-KASSIM is versterkt door de aan-
stelling van een nieuwe vice-commandant van de strijdkrachten,
SHUKRI, Gemeld wordt dat hij een tegenstander is van NASSER en
dat hij destijds tot Commandant van het Lybische leger werd
aangesteld om de Egyptische invloed tegen te gaan.

Het verbod van sommige Communistische, Libanese en Egyptische
dagbladen is een aanwijzing voor de politiek welke de Iraakse
Premier wil volgen en welke door de Iraakse regering wordt
aangeduid als "realistische neutraliteit", in tegenstelling
tot NASSER's "positieve neutraliteit".

De Communistische partij geniet in het land meer populariteit
dan welke groep ook. Sinds de staatsgreep van Juli jl. zijn
verschillende regeringsdiensten geïnfiltreerd,,, in-het bijzon-
der de Radio-Omroep, ïdt is reeds op merkbare wijze van in-
vloed op de uitzendingen van Radio-Baghdad.

c. VERENIGDE ARABISCHE REPUBLIEK.
'(1) Maarschalk Abd-al-Hakim AMIR, één van de drie vice-presi-

denten van de VAR en opperbevelhebber, arriveerde op 18
October jl. te MOSKOU voor een officieel bezoek.

Als één van de redenen voor dit bezoek wordt opgegeven
de in EGYPTE-bestaande vrees voor een mogelijk Israëlisch

. - offensief -
" ' ' ' ' ' ' - 2 -
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GEHEIM offensief tegen JORDANIË, na het terugtrekken van de Britse
troepen. De recente wapenaankopen door ISRAËL in AMERIKA.,
ENGELAND en FRANKRIJK, hebben deze vrees,versterkt.

De VAR wenst thans met de SOVJET-UNIB een nieuwe wapenover-
eenkomst te sluiten en tot overeenstemming te komen over
andere te nemen maatregelen-om op alle eventualiteiten te
Zijn voorbereid. ; '.-•.-•'•..•...'.•-:•'•..'•..-.; -•: :: •'

BegirrOctóber."keerde ongehinderd naar DAMASCUS terug de ge-
wezen Communistenleider BAGDASH, die na de totstandkoming
van de VAR achter het IJzeren Gordijn• was uitgeweken. • """

(2)

BEWEGING VOOR EEN ZELFSTANDIG
Medio October bracht een deputatie van Kurden een bezoek aan
NASSER. De groep/stond onder leiding van Mulla MUSTAFA-AL-
BARZANI, leider van de Kurden-opstand in 1942-44, die sedert-
dien in landen achter het IJzeren Gordijn verbleef en onlangs
opnieuw in IRAK werd toegelaten. ' /'".

De deputatie kwam niet op uitnodiging van EGYPTE, maar op in-
stigatie van RUSLAND. Men vroeg om steun voor de oprichting van
een onafhankelijk KURBISTAN, dat loyaal zou zijn ten aanzien
van de Arabische landen. NASSER zou geen toezeggingen hebben
gedaan.

Intussen "is Radio-Cairo sedert geruime tijd bezig in een spe-
ciaal Kurdisch programma een algemeen-Kurdische beweging te
stimuleren. De uitzendingen zijn gericht .tot de Kurden in IRAN,
TURKIJE en IRAK. Na de omwenteling in 'BAGHDAD zijn de uitzen-
dingen tegen IRAK gestaakt, doch latqr werden zij^hervat, met
weglating van het stoken tegen de Iraakse Regering als zodanig.

De Kurdische agitatie te CAIRO wordt gevoerd door Kurdische stu-
denten, waarbij enkele Turkse Kurden een belangrijke rol spelen.
De centra zijn het Kurdisch studentenhuis aan de Azhar-Universi-
teit en de Kurdische studentenorganisatie.

MILITAIR.
SOVJET LEGERGROEP DUITSLAND. .. •

\) In October werden door de Sovjet Legergroep Duitsland uit-
gebreide manoeuvres gehouden op divisieniveau, terwijl van
6 tot'10 October 195? een oefening is gehouden tussen het
3e Stootleger en het-.8e Garde Gemechaniseerde Leger. Aan

• iy deze oefening werd door een groot aantal genie-eenheden
t-p deelgenomen ( rivierovergang). .•••• .

tV f :'. : '•'•• - • ̂  '. ' ' '

(2) Na 10 October 1-9-58 is .het.-jaarlijkse rotatieprogramma van
het personeel begonnen, zoals ook in de vorige jaren gebrui-
kelijk was' Aa afloop van de .grote manoeuvres.

b. POLEN. \• . - . ; • .'•
Uit énige meldingen blijkt dat'de Poolse legerautoriteiten bezig
zijn met het formeren van een kaderbataljon luchtlandingstroepen,
waaruit men kan concluderen dat POLEN weer zal overgaan tot het
vormen van luchtlandingseenheden.
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GEHEIM c. SATELLIETLANDEN. GRENZEND AM ZUID-SLAVIE.
In ALBANIË, ROEMENIE en BULGARIJE zijn de troepen aan de gren-
zen met ZUID-SLAVIE versterkt en wordt verscherping van de
grensveili gheidsmaatregelen gemeld.

d. MIDDEN-OOSTEN.
(1) IRAK.

Op militair gebied bestaat samenwerking tussen EGYPTE en
IRAK. Een Egyptisch eskader MIG-straaljagers is in IRAK
gestationneerd. Via EGYPTE werden aan IRAK Russische wa-
pens geleverd, hetgeen in de toekomst wellicht rechtstreeks
zal geschieden.

(2) LIBANON.
Op 25 October 1958 zijn de laatste Amerikaanse eenheden
uit LIBANON vertrokken. Een klein detachement is achterge-
bleven voor de afwikkeling van administratieve aangelegen-
heden.

(3) JORDANIË.
Op 31 October 1958 zijn de laatste Britse troepen uit JOR-
DANIË vertrokken. De para-troepen werden naar CYPRUS afge-
voerd en het zwaardere materieel werd naar KENYA overge-
bracht.

CONFIDENTIEEL 3. CONTRA-INLICHTINGEN.
a. Gedurende verslagperiode werd de vermissing geconstateerd van:

(1) Wapens i
1 pistoolj
1 karabijn.

(2) Geclassificeerde stukken;
een Slidexmapj
Mobilisatie-Voorschrift KL, VS 2-1050, class.GEHEIM.

b. ANJV-activiteit onder militairen.
Gedurende verslagperiode heeft een grote pamflettenactie van
het ANJV plaatsgevonden. De pamfletten voerden de leuze;"Geen
dienstplichtigen naar Nieuw-Guïneg." en waren gericht tegen de

; voorgestelde wijziging van de dienstplichtwet,
Ze werden voornamelijk tijdens de weekeinden verspreid onder
verlofgangers op of nabij de stations van de grote steden. De
pamfletten werden gevonden, c.q. ingeleverd in de legerplaatsen
van OIRSCHOT, OSSENDRECHT, WITTENBERG, ERMELO en de HARSKAMP,
alsmede in de kazernes te ARNHEM, SCHAARSBERGEN, UTRECHT,
HAARLEM, ZUIDLAREN en MAASTRICHT.
Aanplakbiljetten met dezelfde leuze werden aangetroffen op de
buitenzijde van kazernes in UTRECHT en eenmaal op een publica-
tiebord in de legerplaats WITTENBERG.
Naar aanleiding van deze verspreiding schreef een korporaal van
de Luchtmacht een brief aan het Hoofdbestuur van het ANJV, waar-
in hij zich keerde tegen de inhoud van het pamflet. Als reactie
hierop gaf het ANJV een nieuw pamflet uit onder de titel:"De
Kleine Korporaal (1e klasse)", waarin diens mening worden weer-
legd. Dit pamflet werd ook weer in het weekeinde van 25/27 Oc-
tober 1958 verspreid te AMSTERDAM, DEN HAAG en SCHAARSBERGEN.
De Koninklijke Marechaussee en de Politie treden regelmatig
tegen de verspreiders op.
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INTEERT;

Chef van de Generale Staf, Plv Chef van de
Generale Staf, Sous-Chef van de Generale Staf

Hoofden van de Secties G 1 , G 3 en G 4 - HKGS
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TEE INFORMATIE;

De Militair-Attaché bij Hr.Ms.Ambassade/
Gezantschap te AIKA5A
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Hoofd Bureau Inlichtingen van de Luchtmachtstaf
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