
K L ij K E L U C H T M A C H

* ^ ' ' "

JITG.ËGEVEN DÖQR DE LUCHTMACHTSTAF/SECTIE L '^



LUCHTMACHTSTAP

Sectie % Inlichtingen.

Kr. : L2/0964/I-75.

1s~Gravenhage, 5 september 1975,
Prins Clauslaan 8
tfn 81 43 21

Aan;
Zie verzendlijst

INLICHTINGENSAMENYATTING
(ISAM 8/9-75)

Leze ISAM is een nationaal inlichtingendocument•

Behoudens voorafgaande toestemming van het Hoofd

van de Sectie Inlichtingen van de Luchtmachtstaf

mag de inhoud niet

a. ter inzage worden gegeven aan buitenlanders;

b. ten overstaan van buitenlanders in discussie
worden gebracht;

c. worden gekopieerd*



YERZBHDLIJST (behorende bij InlichtingenBamenvatting nr. 8-9/75
d.d. 5 september 1975)-..

Aan;

Chef Staf (Luchtmacht) van de Inspecteur Generaal
der Krijgsmacht

Voorzitter van het Comité' Verenigde^ Chef s van Staven

C- CTL

C- Vlb Soesterberg
C- Vlb Leeuwarden
C- GpLV/Vlb Deelen
C- Vlb Volkel
C- Vlb Eindhoven
C- Vlb Twenthe
C- Vlb Gilze Rijen .
C- NS Den Helder
C - 1 2 G G W • . . . , . . ,
c- 3GGw : ': . " . ;•• •. "\" "," .."' ' v. ',-
C - 5GGW . « • • • • • •

C- CRC/MilATCC
C- LVM Groep
C- 1LK t.a.v. C- ASOC

C- CLO

C- LIMOS

C- LETS
C- KKSL
Directeur Jjuchtmachtstaf school
Lumat
LuLaMarat
LuLaMar
MaLum
Lumat
LaLuma
LaLumat
LuLamat
LaLuMara
LaLuMa:

1
2

3

4
5
6
7
8
9

" 10
11
12
13
14
15
16
17

18 t/m 20

21

22

D
D

2)

23
24
25
26
27
28
29
50
51
52
33
34

1 )
1 )
D
D
1)
1)
1)
D

!J

Voorzitter van het Comité Verenigde Inlichtingen-
diensten Nederland

Hoofd MARID
Hoofd LAMID
Hoofd IDB t.a.v. Lu-Liaison Officier
OOP/KLu
DMLu
HPMV d.t.
MR-Weth*
NMR-Heth.

v. VCVCS
SHAPE t.a.v. Maj
AFCESfT t. a» v. Ma j

35
36

37/38
39
40
41
42
43
44

<?•<?



NAK-2ATAF t.a.v. Lt-Kol
Neth.Support Unit AAFCB t.a.vT

d,t.v,; HAK-2ATAP
C- 1LVG

Intern aan;

BDL - Plv.CLS - Sous-Chef
Hoofd Sectie Lt, L4, L5 en L6 (ter circulatie)
Hoofd Sectie L3
L2-Bibliotheek
HL2b

Ex«n_r._._

45
46

47

48
49
50
51
52

1) ter info , daarna retour aan het Hoofd van de Sectie
Inlichtingen van de Luchtmachtstaf.

2) ex. 19 en 20 ter info, daarna retour aan het Hoofd
van de Sectie Inlichtingen van de Luchtmachtstaf.



— i -»

I AT H O U D S O P G A V S

Blz. _ ;

HOOFDSTUK I -FEITEN EM ONTWIKKELINGEN 1-1 - 1-10

WARSCHAU PAKT 1-1

Wars chau F jjj£t__algem£en 1-1

Nieuwe ^rerkenn^lngsy^l^e^gtui^en^^M j Roemeense Luchtmacht 1-1

Soyjejt vliegtuigleverantie aan Chinese Volksrepubliek 1-1

WF lsk en Ivd middelen tegenover de Centrale Sector 1-1

Oefenaktiviteiten van de WP Isk in _de "forvard area" 1-1
in juli en augustus

VliegtuigfflutatieB in de "f orward area" . 1-4

Vernieuwingen op de vliegvelden MARXWALDE en PRESCHEH 1-6
van de NV A in de 3)JDR

Pperationeel gebruik van SA-6 tijdens Sovjet. Ivd I~6
oefening in Polen

Tweede SA-6 eenheid bij de Poolse strijdkrachten 1-7

Mieuw transportsquadron bij de Poolae luchtmacht 1-7

W? reakties pp schending van posteuropees luchtruim 1-7

MIDSEH OOSTBH 1-9

Sovjet s teunpunt voor lucht verkenning boven de 1-9
Middellandse Zee

HOOFDSTUK II - SLAGORDE WP LSK II-1 + B

HOOFDSTUK III - HET SA-2 GROND/LUCHT GELEIDE WAPEN- III- 1 -.III
SYSTEEM H- Bijl.A t»

i - m s v JET POLITIEK IM HET MIDDEN OOSTEN rv-1 - iv-

HOOFBS'rïïK ¥ ~ HALF YBABLY RBVIEy OP SÏÏBVBaSIVB AND V-1 - V»2
INTELÏiIGENCE'ACTIVITIES



HOOFDSTUK 17 -' Dl S07JET.-FOLIT111 II BET MIDBEH-OOSOTH

1* Ia de islsiukking op 22 maart 1975 van de stap-voor-
stap diplomatie van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken
Kissinger om ©en nieuw tussentijds akkoord tussen Egypte en
Israël tot stand te brengen* was ©r all© reden te veronderstellen
dat d® SU een krachtig® diplomatieke campagne sou gaan voeren om
t© trachten nu aan h3,ar eigen ideeën omtrent de wijze waarop het
Midden-Oosten overleg • moet worden gevoerd gestalte te geven.
Anders dan verwacht werd* stuurde de SU echter niet aan op on-
middellijke hervatting van de conferentie van Geneve, terwijl ex-
treme tevredenheid over de moeilijkheden die de YS bij het over-
leg hadden ondervonden uitbleef. ¥®1 schreef de "Prawda" dat de
hoop van somiaigen op partiële militaire akkoorden en op "halve
maatregelen" ter vervanging van een algehele regeling van het
Midden-Oosten conflict kennelijk ijdel was gebleken en dat de mis-
lukking van de missie Kissinger opnieuw bewees dat terugkeer naar
Genlve de enige "realistische weg" wass Daarbij werd thans even-
wel sterk de nadruk gelegd op het vele voorbereidende werk dats

alvorens het Geneefse mechanisme in werking kon worden gesteld*
zou dienen te geschieden. Berst nadat de noodzakelijke voorwaar-
den voer het welslagen van de conferentie waren geschapen, zon
hervatting van het Geneefse vredesoverleg sinvol zijn. De urgentie
waarmee de SU voorheen op hervatting van de conferentie aandrong
was derhalve sterk verminderd» Hoewel aan de zienswijze dat G-en&ve
het enige effectieve mechanisme is om het Midden-Oostenvrapgstuk
tot esn oplossing te brengen wordt vastgehouden» -heeft d© Sïï in
de afgelopen maanden geen praktische stappen ondernomen om de
conferentie weer bijeen te roepen*

2» Daartegenover staat dat sedert Kissingers vredesmissie

werd opgeschort de Sovjet—diplosiatie in het Midden-Oosten weer

bijzonder aktief werd» Op 14/15 april 1975 ontvingen de Sovjet-

leiders in Moskou d© vice-presideat van Xrak9 Saddam Eussein» op

19/22 april de minister van Buitenlandse Zaken v^n Egypte, op



23/25 april fie minister van Buitenlandse Zaken vaa Syri§? van 28

april tot 5 'föei PLO-leider Jasslr Arafat. Be Sovjet-vertegenwoor»

diger op de Geaeefse conferentie fiaogradow besocht Syril @n

Jordanië. In april meldde het Israëlische dagblad "Haareta" dat

twee afgezanten uit de Sü "sonder officiële status, maar nauw ge-

lieerd met de leiders van het Kremlia" naar Israël waren gereisd„

sodat sr in Tel Aviv niet-officiSle contacten tassen Israël en de

Sü ssouden ssijn geweest* Tenslotte besocht Sovjet-premier A.Kosygin

op 12/15 mei Libië en op 15/17 mei Tunesië". Opmerkelijk is de recen-

te aankondiging van een beasoek van Koning Eussein van Jordanië

aan Moskou en het streven van Saudl-Arabië naar een betere ver~

houding net de SU» Aangenomen wordt dat de ontplooiing van de Sov j et-

diplomatieke aktiviteit» op een ogenblik dat er duidelijk minder

vaart ia de Amerikaanse Midden-Oosten diplomatie zat» bedoeld was

om van de daardoor vrijgekomen politieke speelruimte te profiteren.

Om haar kijk op de vooruitzichten voor Genève te verhelderen peil-
de de SU de posities van de direkt of indirekt bij het Midden-

Oosten vraagstuk betrokken partijen. Daarbij aou men tot de slot-

som aijn gekomen dat zorgvuldige voorbereiding van het Geneefse
vredesoverleg alleen via door de VS of de SU te voeren bilaterale

onderhandelingen mogelijk ie. Teel beweging in de posities van be-
langhebbende partijen m.b»t, het vredesoverleg hebben de bemoei-
ingen van de Sovjet~diplomatie overigens niet gebracht. De overeen-

stemming welke werd bereikt over deelname van de PLO aan een her-
vatte conferentie te Genèv© en die een verzoening van Arabische
en Israëlische aienswijsen t.a.v» Palestijnse vertegenwoordiging

op de conferentie alleen maar lijkt te sullen bemoeilijken, maakt®

ook d© vooruitsichten voor bijeenroeping van de conferentie eerder

nog ongunstiger. Bij het taxeren van de situatie achteia de Sovjet-

leiders thans waarschijnlijk te weinig gemeenschappelijk grond

aanwesig om de conferentie te houden en verkeren ai j in onaeker—

heid welke weg thans bewandeld zou-moeten worden» Op 19/20 mei

j.l. ontmoetten Kissinger en Sromyko elkaar tg ¥en©n, waarbij het

de voornaamste aorg van de Sovjets was om na het Amerikaans© solo-

optredsn w@@r mee té concurreren in het diplomatiek© bemiddelimgs-

vlaks Overeengekomen gou aijn dat de Geneefse vr,èdesöonferenti@

begin september wesr sou worden "bijeengeroepen, Boewei volgens de

SU doorbraak aaar een definitieve vredesregeling dringend nood-



sakelijk is os, een hervatting van ds vijandelijkheden tussen (ie

Arabisch© staten sa Israil te voorkomen^ lijkt d® Sïï ©@©r daa

voorheen te beseffen dat zich momeoteel geen effectieve diploma-

tiek© oplossingen voordoen* Sa het overleg tussen Kissinger en

Gromyko te Wenen aouden de Sïï en de TS in principe bereid zijn

te trachten gezamenlijk naar een oplossing van de crisis in het

Midden-Oosten toe te werken. Omdat de Sïï zon hebben laten door-

schemeren geporteerd te sijn voor een gezamenlijk door de Sïï en

de TS uitgewerkt® en door hen opgelegde oplossing* kan verwacht

worden dat de Sovjet-»leiding aal trachten in nauwer contact met

de VS te treden over vraagstukken die het Midden-Oosten betreffen,,

temeer mi haar evaluatie van de vooruitzichten meer in overeen-

stemming met de Amerikaanse wordt geacht.

3» Het voornaamste doel van de Sovjet-politiek in het

Midden-Oosten is, soals in het recente verleden opnieuw overduide-

lijk is gebleken, het scheppen van een toestand waarin de Sovjet

invloed in de Arabische landen via bilaterale betrekkingen kan

worden gehandhaafd en uitgebreid. Be moeilijkheden die men daar-

bij ondervindt t met name in Egypte« blijven vrij hardnekkig. Een

van de knelpunten in de betrekkingen met Sgypte betreft de terug-

betaling van Kairo's schulden voor wapenaanschaf in de SU. Hoeh-

tans achtte de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Fahini

het bezoek dat hij april j.l. op uitnodiging van het Politburo

aan Moskou bracht "©en grot® stap voorwaarts in de "betrekkingen

tussen de twee landen". Wellicht i„vesa. de publiciteit rond

Sadats waardering voor "mijn vriend Benry" (Kissinger) sprak Fahmi

voor radio Moskou van "mijn vriend Grorayko"» Tan Moskous® sijd©

is bij monde van Gromyko vooral benadrukt, dat de Sov3et-Egyptische

betrekkingen niet op politiek "conjuncturele overwegingen" (sic),,

maar op overwegingen van principiële aard (moeten) berusten»

Minister Fahmi verklaarde dat een oplossing van het Midden-Oosten

vraagstuk alleen net de aktiev© deelname van de SU mogelijk was

®a dat de Geneefs© vredesconferenti© de "snige plaats" was om

dit vraagstuk op te losseru Ondanks de vrij intensieve

liag van bessoeken met Egypte sedert het begia van dit jaar

de betrekkingen, zolang de topontmoeting tussen Sadat en Breznjew

in Kairo
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van het Palestijnse verzet te realiseren op basis van een co-

ördinatie van een program dat voor alle Palestijnse organisaties

aanvaardbaar is worden door Moskou toegedicht, de obstakels hier

sijn echter legio. In Moskou kwam Arafat voorts nogeens verklaren,

dat hem de Egyptische politiek van !!twee wallen te willen etens'

vreemd voorkwaau

5» Ontegenzeggelijk de meest begunstigde bondgenoot en

cli§nt~staat van de SU in het Midden-Oosten is thans Ŝ ZÏJb waar

de Sïï haar politieke en militaire invloed wist te konsolidereru

De SU heef t de vorming van een verenigd Syrisch-Palestijns poli-

tiek-militair opperbevel gesteund (wellicht al inet het oog op het

verwerven van invloed op een mogelijk in de toekomst te vormen

Palestijnse staat op de westelijke oever van de Jordaan) en de

bevoorrading van Syrië met moderne militaire uitrusting voortge-

zet. In het teken van deze ontwikkelingen vonden in april van

dit jaar de bezoeken van de Syrische minister van Buitenlandse

Zaken aan Moskou en van de Stafchef van de Sovjet-strijdkracixten

aan Damascus plaats. Het feit dat aan de vooravond van Arafats

bezoek aan Moskou de leider van de op Syrië georiënteerde Pales-

tijnse verzetorganisatie Saiqa verklaarde niet met Arafata dele-

gatie naar Moskou te sullen gaan zou kunnen impliceren dat Syrii

niet gelukkig is met Sovjet-pogingen om druk op de PLO uit te

oefenen. Terscheidene Palestijnse verzetsorganisaties voelen er

weinig voor zich 'faasEE.de vredesconferentie in Genève te laten

duwen". Opvallend -• omdat dat zou kunnen wijzen op impliciete

Syrische insteismixig - was dat minister Gromyko bij het bezoek

van de Syrische minister van Buitenlandse Eaken Khaddam verklaar-

de» dat Moskou voorstander is van een gegarandeerde onafhanke-»

lijkheid van Israël als dit land d© beaett© gebieden opgeeft.

Het Sovjet standpunt dat Moskou ook wil sien als uitgangspunt

van vredesonderhandelingen ia Genève omvat drie puntenl

a.- ontruiming van de in 196? belette Arabisch© gebieden

door Israël?

b. erkenning vau de legitiem© r©eht®.n van het Palestijnse

volk? inclusief de vorming van zijn eigen staat|
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c» garantie van de rechten van alle staten in bet Midden-

oosten op een onafhankelijk bestaan» "daarbij inbe-

grep'en de staat Israël".

6. Onder de Sovjet-belangen in het Midden-Oosten nemen

ook de belangen in Irak, waarmee Moskou in 1972 een vriendschaps-

verdrag sloot, een belangrijke plaats in. De Sovjet-Iraakse ver-

houding staat echter veel minder direkt i'n het teken van het Arabisch-

Israë'lische conflict, terwijl de posities van de twee regeringen

ten aanzien van het Midden-Oosten vraagstuk ook niet geheel iden-

tiek zijn. Doel van het beaoek van Iraks vice-president Saddaa

Hussein aan Moskou in april van dit jaar was o.m. de verzoening

tussen Irak en Iran op de OPEC-topconferentie in Algiers op 6

maart j,l. te bespreken. De aldaar bereikte overeenstemming over

beëindiging van de geschillen tussen Iran en Irak (te Teheran be-

krachtigd) betrof o.m. de beëindiging van steun aan de door het

Iraakse leger in het nauw gedreven Koerden onder Barzani, die tot

dan toe dankzij steun van Iran in het grensgebied in staat waren

geweest verzet te blijven bieden. In een nogal geforceerd ver-

band verklaarde premier Kosygin dat de leninistische nationali-

teitenpolitiek van de SU de politieke» sociale en economische

voorwaarden had geschapen voor een harmonieuee en alzijdige ont-

wikkeling van de Sovjet-republieken en alle nationaliteiten en

etnische groepen in de Sü en dat de SU daarom alle waardering in

had voor de "democratische oplossing van het nationaliteiten-

vraagstuk in Irak". B'e betrekkingen tussen de SÜ en Irak noemde

hij ê4n van de schakels in het bondgenootschap tussen de krachten

van het "wereldsooialisme" en de krachten van de "nationale be-

vrijdingsbeweging"» Ook al noemt Moskou de vreedzame oplossing

van het Koerdische vraagstuk een belangrijke stap 'in het belang

van de "anti-imperialistische" strijd» waarschijnlijk zal het

effect van het akkoord met Iran op de Sovjet-Iraakse verhouding

Moskou ook met enige zorg vervullen.

7« De Sovjet-Libische toenadering, welke bij het "beaoek

van premier Kosygin aan Li big? een krachtige impuls kreeg, heeft

president Sadat van Egypte verleid om van Khaddaffi's "nieuwe ge-

allieerden" te spreken» Het beaoek vond plaats op uitnodiging
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van premier Jalloed van Libië en vormde het eerste van een

Russische topleider aan Tripoli» Arabische berichten over een

akkoord over vestiging van Sovjet-bases voor marine, land- en

luchtmachtstrijdkrachten en de aankoop door Libië van wapens

ter waarde van 4,4 miljard dollar, c.q. 600 miljoen dollar,

e,qe 10,000 miljoen dollar zijn door de SU gedementeerd, maar

worden ook in het Westen ongeloofwaardig geacht. In ieder geval

kan vastgesteld worden dat de militaire samenwerking tussen

Libit en de SU is geïntensiveerd. In een vraaggesprek met ©en

Libanees weekblad verklaarde Kolonel Khaddaffl onlangs, dat

duizenden Libische militairen in de SU worden opgeleid. Het be-

langrijkste punt in de redevoeringen van premier Koeygin tijdens

sijn bezoek aan Libië vormde zijn pleidooi voor konsolidatie van

de Arabische eenheid en hernieuwde eendracht, zulks terwijl het

bezoek zelf (volgens de regels der dialectiek) er veeleer toe

leidde, dat de relaties tussen Kolonel Khaddaffi en president

Sadat van Egypte opnieuw een dieptepunt beleefden. Kosygins be-

soek aan Libië' werd gevolgd door zijn bezoek aan Tunesië» Het

officiSel op de voorgrond gestelde "anti-imperialistische" karak~

ter van het bezoek aan Libië verdween bij het bezoek aan Tunesië

weer discreet naar de achtergrond. Een hoofdfaktor in de betrek-

kingen met Tunesië vormt het tegengaan van Westelijke invloed in

dit land. Meer specifiek zal het bezoek van Kosygin een poging

zijn geweest om de kwalijke gevolgen van de onthulling (1975)

van de aanwezigheid van een Russische spionagecentrum in Tunesië

ongedaan te maken.

8» Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de jongste

roade van de Russische diplomatieke aktiviteiten in het Midden-

Oosten heeft bijgedragen om allerlei bilaterale banden te ver-

sterken^ maar weinig heeft betekend om de vraagstukken die samen~

hangen met een hervatting van de Geneefse vredesconferentie nader

tot een oplossing te brengen» Het heeft er alle schijn van dat

de Sovjet-leiding de hervatting van de Geneefse vredesconferentie

niet v<5ó*r de komende herfst verwacht en dat men sich ervan bewust

is, dat eerst nog tal van moeilijkheden (b.v. vertegenwoordiging

van de Palestijnen) zullen moeten worden opgelost» De voornaamste

doelstelling van de SU blijft het voorkomen va,n. een nieuwe oorlog

In het Midden-Oosten en het verwerven van een blijvende rol ia de

onderhandelingen over het Ara'foiseJi-Israilisch vraagstuk en over

d© toekoaist van het gehele Midden-Oosten*,
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HOOFDSTUK V - HALF YEARLY REVIEW OF SUBYERSIVE
AND INTELLIGEHCE ACTIYITÏES
(November 1974 - April 1975)

Inleiding»

1. In dit hoofdstuk is het halfjaarlijkse overzicht afgedrukt,

dat werd opgesteld door een "Special Committee" van de NAVO.

Deze commissie bestaat uit de hoogste vertegenwoordigers van de

civiele veiligheidsdiensten van de NAVO lidstaten.

2. Hoewel de meeste behandelde onderwerpen niet direkt op

zuiver militair terrein liggen, wordt opname van dit verslag

in een inlichtingen publicatie als de ISAM zinvol geacht. Uit

dit verslag blijkt immers nog eens 4e intensiteit en verscheiden-

heid van activiteiten waarmee de veiligheidsdiensten van de
.s.-.- . -

NAVO-landen worden geconfronteerd.

3. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de

secties II en VIII. Sectie II behandelt de communistische inter-

nationale activiteiten, waarbij de commissie tot de conclusie

komt dat er van een toename van deze activiteiten sprake is en

wel met name op het terrein van de Oost - West relaties, de

vakverenigingen en communistische frontorganisaties. Sectie VIII

behandelt politieke gewelddadighedenen terreur»waartegen de landen

zich slechts door een goed -zowel nationaal als internationaal-

gecoordineerd optreden kunnen wapenen.

4. Tenslotte zij nog geweien op het feit dat de zg. "anti-

militaire tendenzen en activiteiten" zich in het bijzonder in

Nederland en Frankrijk manifesteyen (par 55).


