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106. .S.OTjjj.j'tj^oc^fpningGji rakotlogors8 luchtstri.Idlerac3itmi_on ylojxb. (Sov j ct--
., _ . .__ Pors),

(F/6) (13 d o c . ' 6 2 ) .

Hot dagblad van hot Sovjot Ministorio van Dofonsio bovatto 13 docorator
1962 0011 mododoling inzako gcoombinoordo oofoningon door rakctlogors?

luchtstrijdkracliton on do vloot? godurondo do poriodo van 15-25 doconi-
bor 1962 in hot gobiod van do Barondszoo on do Kara Zoo.
Scliopon on vliogtuigon v^ordon gowaarschuwd voor do risioo's? dio
gopaard gaan mot hot schondon van do gronzon dor govaron-zonos wolko
bogronsd v/ordt door do vorbindingslijnon d.;r volgondo coordinatons

72.20 I - 35<;30 3
70,30 5 - 42.00 3
69.50 H - 55.30 ID
72.20 IT - 65.00 3
79.00 IT - 77.00 3.



200. SATSLLISTIU.

(liar id).

Door do US:SH wordon do volgondo voorstollon godaan aan do
Joogo-SiavisciiG rogoring tijdcns hot bozook van Gromiko aan
Belgrade (april '62), bij do ondorhandolingon van do Joogo-
Slavischo ooonoraischo doiogatio in. Moskou (juli '62), on
bij hot bosook van prosidont Brodznof aan Bolgrado (September
«62)s

a. Do Sovjot-Unio sou crodioton op lango tormijn vorstrokkon
aan Joogo-Slavio on zovool tarwo lovoron als nodig is
zolang Jocgo-Slavio hot vorlangdo.Ploogon tochnici on
exports soudon wordon goaondon om do Joogo-Slavischo
econoinio gozond to holpon makon. Do Joogo-Slavischo ocono-
mischo doiogatio gaf do Sovjct-Unic oon vollodig boold van
do ocononiisolio toostancl van hun land.

b. Waponsj rakotton inbogropon5 zoudon. wordon vorstrokt om aan
allo Joogo-Slavischo bohoofton op dit gobiod to voldoon.
Tochnici on wotonsohapsmonson soudon uit Rusland wordon
gozondon orn do Joogo-Slavischo v/apcnfabriokon to rnodornisoron.

c. Joogo-Slavio sou spoodig lid van hot Warschau-pact wordon.

d. Joogo-olavio sou vior oilandon in do Adriatischo Zoo aan do
Sovjot-Unio vorpachton, to wotons Korcula? Brac9 Mijot on
Katar. Twoo hiorvan war on onbowojnd on tv/oo zoudon ontruirnd
mooton wordon. 53on militairo raissio van do Sovjcts bosocht
doso oilandon in moi 1962 om zich to vorgowisson van hun
v/aardo als basos.

o, Do Suvjot-LTnio sou oon oplossing voor hot Albanoso probloom
vindon. Albanio zou door Joogo~31avio vrordon opgonornon als
oon achtsto ropubliok.

f. Hot Joogo-Slavisch-Bulgaarso gronsconflict zou wordon
boslocht in hot vocrdcol van Joogo-Slavi5.

Do Goritrolo Commissio (CG) van do Joogo-Slavischo Communistische
Liga hooft do ao,nbiodingon van do Sovjots bosprokon on ho oft
zoy ondor loiding- van Prosidont fPito? van do hand gowozon.
Do CC vorwaoht, dat Prosidont Tito do aanbiodingon opniouw sal
bosprokon als on wannoor hij naar Moskou gaat of alss aoals to
voorzion is9 Chroostsjov naar Bolgrado komt. Do CC was van moning,
dat do Sovjot-Unio do tijd van aanbiodingon to doon bijaondcr
good gokozon hooft vanwogo do mooilijko oconomischo situatio
v/aarin Joogo-SlaviS vorkocrt on do vooruitzichton van nog ocn
zoor slochto ougst.
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In het Yerre Gosten neemt liet comnmnistisclie China een steeds voor-
namere plaats in? deals door aijn agressievo optredon jegons zijn
burom,, doels ook door zijn onormo inwonortal (5 & TOO. 000, 000 ), dio
voor hot oorst in do goschiodonis alien togolijkcrti jd. oon dool na~
strovons do waroldhoorschappij van hot Gommunismo. Hoewel dit intern
tot geweldige spa-nningen hseft geleid, hooft do bruto dwang van de
Chinese communistiachG partij als resultaat gehad dat praktisch
de gehole were Id met ingohouden adorn China, do ontwakends draak,
schijnt gade to siaan. Hoo is hot zover gokonion?

In het jaar 1911 "oral:, spontaan een revolutio los? die eun oinde
ma-akte aan de oudsto dynastic tor worold. Hoowol in fobruari 1912
de repubii-^lc word uitgoroopon., was hot onorrno rijk nog niot tot rust
gokomon. Sen twoodo rovolutio barstto onigo jaron later Ios9 dio?
mot krachtigo stoun van Sovjot-Husland, do oorsto ropubliok \vogvaagdo.
In de rovolutionnairo parti j die hierbij do loiding had, do Kwo
Mintang ondor loiding van dr. Soen Yat-sotij ontstond tonslotto
wrijving togon do zoor groto Russisoho invloed. Gonoral T'sjiang
K'ai-sjokj do militairo laidor van do parti j 5 wist do Gommuriiston uit
do partij to v/oron on na do dood van dr Soon Yat-son do rnacht in hot
land in hand on. to krijgon. ITu volgdo oon jaronlango strijd tusson do
nationalistons zoals do lodon van do ICwo Llintang zioh nu noomdon,
an do cornrnuniston. Tljdotis do 2o woroldoorlog word oon wankolo
gowapondo vrodo tusson do nationaliston on do communiston gosloton
ora tosamon do Japanners to bostrijdon. Ha do oorlog laaido do strijd
wodorom fol op. Do conununiston die aich aanvankoli jk uitgavon voor
landhorvormors on do booron oigon grond boloofdon, waron daardoor
in staat ongoliniiteord rocruton van hot plattoland voor hun logors
to botr&klcon. Do Araerikaanso gonoraal Marshall trachtto ievorgoofs
in dit conflict to bomiddolon. Gonoralissiaio Tsjiang K'ai-sjok's
logors werdon ochtor vorslagons dat Icvvam raodo omdat do Ghinoso
bovcllting moo van do voortdurondo oorlogvooring Mao Tso-toong, do
loidor van do coamunistischo parti j, over het algemoon wolwillond had
ontvangon. Mon rnoondo dat do rogoring van do communistischo loidor
orirnogolijlc slochtor Icon aijn dan dio van hot corrupto bowind van
Ts Jiang K'ai-sjok, Mao T'so-toong Y/ord do oorsto promior van China.
Zo golukte hot do conmuniston, wat do formidabolo Japanso logors in
acht jaar niot kla-ar haddon kunnon spolonj do bozotting van hot goholc
Chinoso rijk. Lxot uitsondoring van oon logortjo van 20,000 soldaton
dat aich in IToord Birma torugtrok waron do nationalistischo logors
in do aoraor van 1950 van hot vastoland vordrovon. Tsjiang K'ai-sjok
vostigdo zich op Formosa on trachtto vanuit do ho;;fdstad Taipoh zijn
torugkoor naar hot vastoland voor to borcidon.

Hot niouwo bowind toondo aioh mot dozo ovorwinniag niot vorgcnoogd
on startto onrnicldollijk mot oxpansio. Sot oorsto slachtoffor was
2uid-Koro.it Ifadat do Uoord Koroaanso logors door oon in allorijl
govormd UU~logor warotT/orslagon on vorniotigd, mongdo aich oon
Chinosa rnillioonon "vrijwilligors" Icgor in do strijd,.



Doso boporkto oorlog duurdo tot 1953? toon oon waponstilstand aan
oon uitziohtlozo stollingsoorlog oon oindo maakto. Ondortussen was
in 1951 Thibet aan do bouri gokomon. In soptombor 1951 trokkon Chinoso
troopon do hoofdstad Lhasa binnon. Ook aan hot praktisch -onmiddollijk
na do oorlog ontstano conflict tusson Frankrijk on zijn vooraaligo
kolonio Indo-China bostooddon do Chinoso communiston hun aandaoht.
Do Nourd Vietnamese logors van Ho Tsjih-Kinh wordon in tqcnomondo
mato van gold on matoriaal voorzion on zolfs wordon hun troopon op
Chinoos grohdgobiod afgoricht on opnieuw uitgorust.
Ondanks horhaaldo misoogston on andoro togonslagon in China ging
Mao Tso-toong voort to pogon zijn gcaag over do nabuurstaten uit to
broidon. Zo mongdo hij aich cok in hot ovonoons vlak na do oorlog
ontstano conflict in Malakka, waar hot toruggokoordo kolonialo bowind
van Sngoland oon oindo protoordo to makon aan do torrour van rond-
stropondo guorilla~bondon9 voornamolijk uit Ghinozon bostaando.
Na 1950 kroog doao oorlog krachtigo stoun uit China, Enkolo jaron
lator word zolfs do Britso Hogo Commissaris door communiston nabij
zijn zomorrosidontio to Kooala Loornpoor vormoord.
Do Bngolson naraon daarop do oorlog krachtig tor hand, o.a. door dui-
zondon spocialiston in do oorwoudstrijd uit Afrika naar Malakka
to halon on op groto schaal Dajaks uit Bornoo to gobruikon om do
oommunistischo guorilla bondon op to sporon. Nog bolangrijkor was dat
raon do bcvolking hot sprookjo van do communistischo onovorwinnolijfc-
hoid kon ontnomon on or oon goloof in oigon kracht voor in do plaats
wist to stollon. Bit botokondo hot oindo van do Chinoso guorilla.
Hot jaar 1957 bracht onafhankolijkheid voor do Maloiso fodoratio,
maar hot duurdo tot juli 1961 voor do uitzondoringstoostand kon
wordon opgohovon. Dozo had toon 12 jaar goduurd. In dit gobiod kroog
hot Communismo oon goduchto nodorlaag to incassoron.
In 1959 vorontrustto China daarop do worold door oon droigondo actio
togon do door do troopen van Tsjiang K'ai-sjok bozotto oilandon
Quomoy on liatsoo. Hot schoon ovon dat China op oon woroldconflict
aanstuurdQj waardoor hot zolfs tot oon ornstigo crisis tusson Washing-
ton on Taipoh kwam. Hoowol hot niot tot oon aanval op do oilandon
kwarn, haddon do communiston in zovorro succos? dat do Amorikanon
Tsjiang K'ai-sjok ortoo brachton zijn donkbooldon over do horovoring
van hot vastoland nu maar dofinitiof op to govon.

Wrijvingon tusson China on Rusland.

Hoowol China stoods uitdrukkolijk hot Russischo loidorschap had aan-
vaard, blook vooral na do dood van Stalin, dat Moskou on Peking lang
niot zo oonsgozind v/aren als aij do buitonworold wildon doon golovon.
Dit was vooral goblokon bij Chroostsjow's ondorhandolingon mot Tito?
om dozo laatsto woor in hot communistischo kamp binnon to vooron.
Do Chinozonwaron, vormoodolijk om auivor doctrinaire redenon, hior-
togon fol gokant. Evonocns kwam dit tot uiting bij do brouk mot
Albanib'j waarbij do Chinezon aioh duidolijk togomovor Moskou stoldon.
Oofc Laos lovordo conflictstof. China- boschouwdo dit gobiod als to
bohoron tot zijn invloedssfoor? zodat Moskou1s ondorhandolingon mot
Washington horhaaldolijk op niots uitliopon omdat do Chinezon zich
niot aan do gomaakto afsprakon hioldon.



us s t T h i b o t o n I niia .

Do gobourtcnisson in Thibot haddon niot nagolaton oen diopo indruk
in India to ma Icon,
Ghj na had namelijk in 1951 nadat Ghinoso troopon hot land war on
binnongodrongon mot dit land oon ovoroenkorast gosloton, waarin
ondor andoro word vastgostold, dat do Tibottaanso gowoston zolf-
bostuur zoudon bohoudon, maar dat hot land door Ghinoso troopon
bozot zou blijvon.
In 1952 word oohtor hot logor van Thibot ontbondon on hot porsonool
in oon niouwo comnunistischo strijdmacht ingodoold. Do Ghinoaon
trachtton goloidolijk aan hun groop op hot land on zijn bowo nors
to vorstorkon.
Dit loiddo op do duur tot oponlijko opstand, dio door do Cliinoaon
bloodig word ondordrukt. Do Dalai Lama, do goostclijko loidcr van
hot land, vluchtto daarop naar India (1960)5 waar horn door do
rogoring gastvrijhoid word vorloond. ̂ ^^^..^^^^B^^^^A^Jl^S^^
porsoonlijk ondorb-Qud _to yo_rstaa:n _da_t hij_ bo tor _naar zj. jn_,ji.qo_fdsta,d.
Lhasa kon̂  ;to_rugkoron _on dat hi j van India goon s toxin ko_n__VQ_rg/aojit_on
bi j oon vors . ok urn do Thibo ttaango zaak bi ĵ  do yoronigdo_ _j[g-t_igj3
vO;jr_ to brongon. Zo zion wij dat Hohroo stoods woor oon zogonaamdo
"noutralistischo" koors trachtto to sturon on daarbij gonoigd was
moor van Moskou on Poking door do vingors to zion dan bogrip op
to brongon voor hot standpunt van hot T/oston.
Toon ochtor China blijlc gaf ook do bogorigc blik op Kijn land to
hobbcn goworpon, vorkooldondo aanvankolijk hartolijko nabuurvorhou-
dingon. Roods in 1960 dodon in India go rue h ton do rondo, dat
Chinese troopon in Thibot zich niots van do gronzon mot India aan~
trokkon. Poking vor\voot India dat aij toostondon dat op India's
grondgobiod uitgowolcon Thibottanon voraot togon do "wottigo" Chinoso
rogoring organisoordon. Nadat in Now Dolhi borichton war on binnon-
gokomon dat Chinoso loidors zich haddon uitgolaton dat spoodig
ook Ladakh (in hot noord-ooston van Kashmir), het noordelijk grens-
gebied van ̂ ssam, en de gebieden Sikkia en Bhutan zouden terugkeron
naar het grote Chinese rnoedorland3 nam ao spanning in India too.
3ind augustue 1960 bevestigde Nahroo in hot Indiaso parlement dat
het Chinese Bureau voor Buitonlandso Lotrokkingon in Lhasa Indiors
had ontradon polgrimstocllten naar Thibot to ondornomon omdat or
straf ozpoditios togon opstandigo Thibottanon aan do gang waron9
waardoor do voilighoid van polgrims niot Icon wordon vorzokerd.
IDnige dagon later gaf hij too dat onigo hondordon Chinese soldaton
hot noordolijko gronsgobiod van Assam war on binnongovallon on dat
bovondion Ghinoso troopon war en gosignaloord in Ladakh on NO-Kashmir.
Nu was dit laatsto niot niouw, v/ant roods in 1957 haddon Chinoso
troopon stukkon van Ladaldi boa^t on or solfs oon wog aangologd«
De Indiaso rogoring had hiorvan niot vool ophof gomaakt omdat hot
oen van ouds omstrodon gcbiod was, maar ton aanzion van Assam kon
men dat niot zoggon. rJota's .n protoston vlogon ho. -in on Y/oors
waarbij Poking orop wo us dat India oon grans aanvaardde dio in
do kolonialo tijd was vastgoateld, zondor dat China daar zijn good-
keuring aan had gohocht. Op Nohroo word krachtigo druk uitgooofond
om schorpo maatrogolon to nemo no Hij block daar ovonwol niot voor
to vindon to zijn. Aan do andoro kant waron do gernoodoron in India
tooh ao vorhit goraalct, dat hij moondo niet op hot voorstol van
Tsjow Sn-Lai in to kunnon gasn om sanicn to komon om hot conflict to
bosprckon.



Hij stelde de eis dat eerst de Chinese troepen teruggetrokken
moesten. worden voordat ditkon gebeuren* Peking ging hierop echter
niet in. Toen Chroestsjow in 1960 op doorreis naar Indonesia oolc
enkele dagen in Hew Delhi verbloef, had men algsmoon aangenomen?
dat hij oon mot Poking goheol doorgesprokon bomiddelingsvoorstel
bij zich zou hobbon. Eohroo had daar immors moordero malon om
govraagd. Groot was dan ook do telourstolling van do Indiers toon
hij slochts con paar vorsloton gomoonplaatson over vrode on vriend-
schap uitsprak. Mon maakto horn hot vcrvvijt dat hij niet wildo
bomiddolon, want dcstijds look hot nog ongeloofwaardig, dat hij
hot eonvoudigwog niet kon. Langzamorhand blook ochter dat do
Chinozcn Chroostsjow geon kans moor gavon invlood uit to oofonon op
huti nationalo aangolcgonhodon. Do grcnskwostio met China bloof
ochtor slopondo. In augustus 1962 boroikte hot aantal gowissoldo
nota's do 400:

PositiG van

Sind oktobor 1962 k\>mm plotsoling het alarmorondo boricht dat China
zijn troepon nu in groto hoovoelhodon do grons had ovorgozondon.
Hot was nu goon incident moor, maar eon oorlogstoostand. Toen "block
dat aan Chinese zijdo ook tanks wordon ingozet, dood Nohroo oon
boroop op hot volk van I ndias "Gornoenschappolijk de grootsto
hodroiging die India sinds zijn bostaan heoft gokond? to helpen
afweron."Het Indiaso volk word goscholct, doch stoldo zich met
inbogrip van do coramunistischo partij achtor do rogoring in do
voroordoling van dczo agrossie. Ka onigo dagon goaarzold to hobbon
vorklaardo dp Hussischo pors zich yoor China.
Proinior JJohroe v/ordt door volen boschouwd als do opvolgor van do grotc
Chandij de groto pacifist aan wio India in hoofdzaak zijn vrijhoid
to dankon hooft. Ondanks zijn agrossiovo houding togon zijn nabuur-
landon heoft ifoliroo zich als do groto advooaat voor de vredo in do
worold woton uit to govon. Nu moost hij ochtor vorklarons Wij hobbon
ons hiordoor goroaliseerd dat wij hot contact mot do workelijkhoid
van do modorno werold haddon vorloron on loofden in eon kunstmatige
atmosfoor van oigen maaksol. Wij mooton ons als do Britten godragen
ton tijde van Duinkorkon. Zij hobbon immors ook niet opgogovon on
doorgovochton tot do overwinning.
India kooht daarop wapons in Hingoland ondanks oon Sussischo waar-
sohuwing dit niot to doen. Ook Amorika lovordo in oon snel goorga-
nisoordo luchtbrug wapons. Hoskou stuurdo toon do Indiaso vliogors,
dio gokomon waron om tovoron gokochto MIG straaljagors to halon,
zondor vliogtuigon naar huis. Na lango aarzeling kondigdo Moskou
na onigo tijd aan dat do vliogtuigon toch golovord zoudon wordon.
Ook kwamon^ jĵ ĵ half novombor mot oon bomiddolingsvoorstol dat rnocr
in hot bolang van India dan van Chi na ..was.
Het is duidolijk dat Nohroe, do pacifist en prodikor van do vroodzamo
coozistontiop als uit con droom is ontwaakt. Hij dio altijd do stoun
on vriondschap van do comrnuniston zocht5 moot nu plotsoling aijn
land togon datsolfdo communismo vordodigon.
India^ dat zich in hot vorlodon togonovor zijn naasto buron zoor
kri jgszuchtig gedragon liooft, moot nu plotsoling sijn troopon
concontreron op punten van do grons 5 dio maar schaars bo act waron.



3/4 van hot Indiaso logor stond aan do Pakistaanso grohs on in
Kashmir. India zou mi als lid van hot Gamonobost do hulp van
!:3ngoland of oon dor andoro lodon kunnen inroopon. Hog niot so
lang gclodou is irnmors aanvaard,, dat oon. aanval op (Son land van,
hot Gomonobost automatisoh Sngoland, zo niot ook do andoro Gomonobost
landon in hoi; gowoor sou roopon. Mogolijk hooft India noggoon vorzook
orn hulp godaan omdnt hot hoopt hot conflict mot oigon middelon af
to kunnon.

Tongovolgo van do voortdurondo massalo aanvallon van do Ghinoso
troopon wordon do India's 3 tap voor stap toruggcdrongon. Do
Chinoaon volgdon daarbi.j dozolfdo tcktiok als in Koroa, Frontalo
aanvallon in groto golvon? waarbij hondordon aanvallors wordon wog-
gomaaid.
Tclkons storrndon ochtor woor niouwo golvon voorwaarts? gillond on
krijscnd on struikolond ovor hun oigon dodon on gowondon. Hot was
duidolijk dat hot kloino Indiaso logortjo hior niot togon opgowasson
was. Ondanks holdhaftigo v/oorstand wordon do Indiaso stollingcn
on vorstorkingon opgorold uf ingosloton.
In Assam wiston do Chinozon na oon goslaagdo doorbraak van do front-
linio oon groto Indiaso macht to omsingolon. on vor naar hot zuidon
door to stoton. Do indruk ontstond al spoodig dat or goon sprako
moor was van con goordondo torugtocht van hot Indiase logor» Toapoor
op ca 100 km van hot front v/aar hot hoofdkvmrtior van. hot Indiaso
logor was govostigd, v/ord al spoodig ovorstroomd mot vluchtolingon.
Dozo trachtto mon mot gorocniiroordo sohopon langs do Brahmapootra
af to vooron.
Op 20 novombor gaf oon. woordvoordor van hot Indiaso Minis tor io van
Dofonsio bokond dat do Chiroso troopon do laatsto vordodigingslinio
voor Tozpoor in do vlakto van Assam haddon doorbrokon. Laarop redon
in do stad politic-joops rond on ricpon do bowonors op om loopgravon
to graven. DOKO oproop was voor volo bowonors do aanloiding orn zo snel
rnogclijk do bonon to nornon. Duizondon monson stroorndon mot hun
schamolo bosittingcn ondor hun arm naar do oovors van do hoiligo
rivior- in do hoop oon plaatsjo op oon sohip to vorovoron. Ambtonaron
vorbranddcn hun documonton on bankbodiondon wiorpon bankbiljotton
tor waardo van miljoonon op stapols on stakon or do brand in. Do
paniok word nog grotor toon bokond word dat do autoritoiton do douron
van do govangonis on van hot 1'rankzinnigongosticht haddon opongozot*
Hondordon govangonon? ondor ?/io boruchto moordonaars? stroomdon door
do stad. .aooron lioton hun voo vrij on vorbrandden hun huisraad on
gingon or van door ondor aohtorlating van do bijna rijpo oogst op
do voldon. In dozo \vanhopigo situatio hiold promior Uohroo oon radio—
toospraak tot hot Indiaso volk. Hij soi hiorin ondor moors
"India zal tot hot bittoro oindo doorvochton on nooit oon oompromis
sluiton. Bit is onzo ocrsto onafha-nlcolijkhoidsoorlog", riop Nohroo
uit,
Als con dondorslag bij holdoro hornol Icvyam toon hot borioht uit
Poking dat Ghina hot vuron KOU stakon on 20 km achtcr do gratis
van 7 novombor 1959 zou torugtrokkcn. Hot voorstol Icvvam orop noor
dat do Chinozon hot pas vorovordo gobiod van Assam soudon onti'uimonj
maar in hot noordwoston oon groot dool van Ladach bozot soudon
houdcn.



Inderdaad liieldan zij woord en op 21 noveraber 19^2 ward hot vuren
gestaakt 4
India staat rru voor de keus s Fr-aten op Pekings voorwaarden of
doorvechten. Do voornaaiaste Indiase bladen wensen dat or doorge™
vochtsn aal words n tot hot land van aanvallors is gezuiverd. Ungoland
en. Amorika gaan ondanks hot ocnaijdigo Ghinoso bestand voort met
de vers trekking van degovraagde rnilitaire hulp.

iSH1 A§.. P6d_Qn si jn_ van deae plots elingo Chinese handelwi. jge?

De vraag die IToliroe op het ogenblik waarschijnli jlc kwelt is waarom
Peking zo onverwachts de strijd staakt op het oganblik dat zij
op het punt staan naar de Assam-vallei door te broken. Men zou
kunnon voronderstellon dat hot hun moor OKI Ladach in Kasjmir
is bogonnon dan om do gronsgobiodon in Assam, liaar dat is nog goon
rodon orn vrijv/iliig do vorovordo gobiodon prijs to govon voor hot
bogin van do ondorhandolingon. 2o zoudon irarnors con prachtig
ruilobjoct kunnon vorrneri om India ortoe to brongon afstand to doon
van Hijn aansprakon op hot door Poking gooistodool van Ladach.
Misschion ook ligt do oplossing in do militairo sfoor. IDr wordt
vorondorstold dat do Ghinozon in hot nadool zoudon koraon als zij
do opon vlakton van Assam aoudon botrodon, waar hot India vool
gomaklcolijkor zou vallon zijn zwaro matoriaal in to 2otton<, torwijl
China al zijn aanvoor ovor nauwo, bijna ontoogankolijko, borgpasson
moot aanvooron. Tovons wordt nog gowozon op de nadorondo winter?
dio do Chinoso aanvoer zou kunnon bolomroorjn. Bit argument is niot
stork,, als wij bodonkon dat do wintor in Koroas zoals volo N&dor-
landso vrijwilligors daar hob b on Icunnon constatoron? ook goon
bolotsol is gowoost voor hot Ohinoso opporcomrnando om grootschoopoo
oporatios uit to voeren. Bovondion was hot in dat goval vool oonvoudi-
gor gowoost om do oporatios tor plaatso to stoppon on zich in to
gravon.
Onvormi jdoli jlc is ook dat men sich do vraag stolt in hoovorro
Poisland drulc hooft uitgooofond op China. In iodor goval plijkt
.nu_uij: L.d_o_Chln_oso__jyo_r_s d.jj.t Mao Tso-toong plot sold ng govoolig is

roods vooi oordor door Ivloskou naar voron gobraGhtq
,Gliin_Qsoi offpnsiQ.f in hot westoli jlco

_ ^ cm niouw isolomont van hot
J3ovjpt-blok zou _
Hoo dat cck zijj do Chinozon hobbon hool handig van do nood oon
dougc'i gomaakt. Sij bowijzon nu hun "vrodoswil" door hun troopon
in hot ooston torug to trolckcn on ondorhandolingon voor to stollon.
Daarmoo brongon zij promior Uohroo in oon uitormato mooilijk parkot.
Hij ho oft immors altijd bowoord dat or pas gopraat lean worden als do
Chinoso troopon van India's grondgobiod zijn vordwonon. Nu doon do
Ghinozon dat indordaad in hot ooston5 maar houdon in hot woston hot
gobicd waar op aij aans";-raak makon oonvoudig bozot.
Zal Jlchroo nu bosluiton do oorlog voort to zotton torwillo van oon
stuk gronds \vaar do Chinoson jaronlang hun gang kondon gaan on
aolfs oon wog ovor aan kondon loggon, zondor dat do India's hot
zolfs maar bomorkten? Voor do Indiaso trots is hot misschion aan-
trekkolijk orn van do Ghinoso torugtocht gobruik to makon on mot do
Brits-Amorikaanso v/aponhulp to probcron om Ladach to horovoron.



Maar de indiase railitaire tegenslagen. van de laatsta tijd nianen
tot voorsiolitigiaeidy terwijl t evens maar moet word en afgewacht wat
Moskou gaat doen als India de roilen gaat omdraaien en met Westerse
hulp een offensief tegen de Chinezen begint. Er lijkt daarom veal
voor to zoggen om in dit stadium op rnatiging en onderhandelingen
aa-n to sturen. Dit verschaft Londen en Washington, tevens een adem-
pauze om te overwegen of hot nu wel raadzaam is Rusland en China
via een Indias offensief wear naar elkaar toe te dringen.
moeten wij ons er wel voor wa,cht9ii uit deze gebeurteniBsen te oonolu

Dit_
zou oon to voorbarigo conclusio zijns waarbij de v/ons misschien
do vador is van do godachto. India sal hot boginsol van noutralitoit
in do botokonis van af zi jdighoid van do groto machtsblokken5 niet
gauw prijs geven. Want niet de neutraliteit is de oorzaafc van Indias
zwakte aan de noordergrenzens maar zoals Nahroe in net begin reeds
zeide§ list verlies van hat contact met de werkeli jkheid. Die werke-
lijkhsid was, is en zal altijd zijn§ hot agressieve karaktor van het
ooEaraunismo, v/aar ook tor worold. De crisis rond Cuba hooft dat nog
eens duidolijk gosteld. Wio aicli niot wapont tegon dezo agrossiviteit?
vde niet voortdurend waakzaam is voor dit gevaar, verliest "het
contact met de werkelijklieidi'5 of rnon nu "kapitalistisch", "noutralis-
tiscb." of "socialistisch" of wat dan ook is. Hot noutralisme on het
moostal in son adorn gonoomde boginsol van "vreedaaam ovorlog" is
togonovor hot oommunisme slcjchts to handhavon op basis van eigon
rnilitairo kracht on do wil dio Icracht ook to gobruikon, i rid ion.
do nationalo telaagcn word on. bodcoigd*



02. Hot_ jjussi sgk̂ hi n_o so c Q nf 1 io t. (MARID)

.Do korn in hot conflict tusscn Rusland on China is do al of niot
erkonning van Moslcou's loiding in hot oonimunistisoho kamp on do
communistischo woroldboweging.
Vanaf do tijd van Lonin hooft do loidin.ggovon.do groop in Susland
aioh hot roclrt toogooigond oon ijzoroti c-mtr5lo ovor do communis-
tischo bowogingon in do holo worold uit to oofonon.
Icdoroon inoost naar Moskou kijkon voor do juisto partijlijn on
in goval van. woigoring word do botrolclcono disciplinair strong gostraft,
In goval van oon aanhoudondo wo i go ring word do schuldigo uitgostoton
uit do worold-bowoging ( Joogoslavio).
Poiping hooft nu duidolijk dit Eussischo loidorschap verworpon.
Hoowol China orkont dat Rusland do groto krachtbron in hot bloc iss
ontkont Mao iodoro autoritoit van Susland button zijn gronzon. Zij
willon hoor on moostor in oigon land zijn. Mon gaat zolfs nog vordors
China staat op zijn rocht, iodoro boslissing of politieko richtlijns
dio hot niot wonst to acccptoron? to Tookritisoren of zolfs togon to
worlcon.
Dat dit niot slochts oon thoorotisch -b//istgosprok is, blijkt uit
do goval Ion. waarin do Ghinosc comrouniston oponlijk Moskou1 s wonson
hobbon go tart.
Hoowol zij goon naaon noomon? hobbon. aij vorniotigondo kritiok op
hosluitons politioko richtlijnon on actios van Moskou uitgooofond.
Zij hobbon actiof goworkt aan hot ondormijnon van hot prostigo van
hot Sussisch loidorschap on hot ondorgravon van do stoun aan Moskou
vanuit andoro landon on parti j on.
Susland vooht to rug afwxssolond mot "aooto woordon" on mot droigo-
monton,, jn aolfs mot sanctioss maar alloo aondor succos.



Het resultaat is geweest, dat de fundamenten van de communistische
wereldj zoals Lenin die organiseerde en Stalin behield? verbrijzeld
zijns JUr is niet langer raeer een eenhoofdig commando en een juiste
strategische en tactische partijlijn, gedirigeerd vanuit een
wereldcentrum.
Bovendion lijkt het nu onrnogolijk dese vordeoldheid over de vraag
van het oppergczag nog bij to loggon.
Bit lean slochts opgolost v/ordon doordat do ono of de andere partij
hot hoofd in de schoot logt en zijn zionswijze horziot.
Do Eusson kunnon goon daadworkolijlco concessions doen zondor do
vcrliozen, dio do Ghinozon hon hobbon toogobracht, to erkonnon on
to acceptoron, on zondor hot foit tu accepteren., dat waarschijnlijk
nog moor vo.liozon zullon volgon.
Do Ghinozon kunnon niot torugtrokkon zonder al hun pogingon sinds
1956 om Moskou to dwingen oon fundamentolo vorandering in krachtsvor-
houdingon in do communistischo worold to accoptoren, op to govon.
Vuor Moskou zou hot toegovon op onig punt van bolang, botokonen,
dat het China eon niot to accoptoron stem gaf in do boslissingon van
do Sovjot-politiok.
Voor Poiping zou toogovon niot alloon botekonon dat do Chinese
partijy maar hot goholo Chinese gouvornomont on do 500 a 700
miljoon aiolen tollondo bovolking ondorgoschikt \yord gomaakt aan
de boslissingon van oon vroomdo partij.
Dat con van do twoc in staat zou zijn zulko offers to brongons is
bijna onvoorstelbaar.
Do sohour tusson Poiping en Moskou hooft oon storko invlood gehad
op do goholo communistischo wor^ldbewoging.
Moskou hooft op allo mogolijko manieren gotracht allo partijon in
do wcrold na-ar zich too to trokkon on zo China to isoloron.
Hiorin sijn zij niot goslaagd. Allo Aziatischo partijon, bohalvo
dio van India en Buiton Llongolio, stounon Poiping min of moor,
of blijvon noutraal.
Bovondion stounon fractios binnon hot kador van andoro partijon
oponlijk do Chinoso zionswijzo, dat Moskou goon zoggonsohap hooft
over andoro partijon on volkcn. Dozo zionswijzo trokt konnoli.jk wol
aan.
Fit dit gohool komt niot slochts oon polarisatio van do worold-
bo¥/oging rond twoe contra, maar oon stoods groeiond splintorprocos.
Hot Albanose avontuur illustroort do diopgaando rovolutio? dio
plaats vindt in de communistischo worold.
lioskou hooft, omdat Albanio naar hot Ghinoso standpunt ovorholdo,
op allo mogolijko manioron goprobeord om zo woor in hot gelid to
trokkon. Dit is niot golulct; daarontogen dodon do Albanozon heftigo,
oponlijko aanvallon op hot Sovjot-loidorschap.
Susland stootto Albanio uit hot Warschau-pact on hot oconomische
hulp-pact en staakto zowol partij- als staatsbotrokkingcn.
Maar China proos on prijst nog steeds Albanio als do onwrikbare
vordedigor van hot Marxistisch. Loninisme.
3n, wat oon vorrassing voor Moskou moot sijn gowoost, oon aantal
andoro partijon woigordo sarnon to workon in do voroordoling van
Albanio.
rJon van do bolangrijksto punton van wrijving in hot comrnunistischo
kamp is oen botsing tussen de nationalo bolangon van do two3 grote
communistischo machton.



Hot concept van do Eusson iss "Zoals Busland doots 20. sal do
communistischo worold doon", or van uitgaando, dat Eusland bovon
allos gaa-tj mot inbogrip van do bolangon van hot oigon land.
Do Ghinozon sion dit totaal andors. Zij vindon dat do communis-
tischo samcnloving con samenloving is ton voordolo van iodoroon.
Zij vindon, dat hot do v&rantwoordolijkhcid van do storkc (Eusland)
iss do zwakko to holpon.
In hot bola-ng van do "common, oauso" zoudon do Eusson, China on
andoro achtorgoblovon communistischo staton rnoeton holpon om
oon vluggoro socialistischo omschalcoling to "boworkstolligon*
Do Eusson zoudon ook grotoro risico's roooton. nornon on grotoro offors
mooton dragon om socialistischo ovcrwinningon op kritiolco plaatson
in do worold to forooron.
Do Eussen zijn hiortegon. Zij zoggons "Do opbouw van hot communism©
in ons land komt noor op hot volbrongon van onzo intornationalo
plicht aan allo rovolutionairo lc.-achton in do worold". (Ohrootsjow).
(Dit botol<x,nt natuurlijk niot, dat do IJSSE niot vole conirnunistisohe
activitoiton in hot buitonland uit vollo macht steunt).

Do hiorbovon aangohaaldo vorschillon zijn van groot praktisch
bolang voor China gowoost.
Do Ghinoso coairuniston hobbon nu vior jaar lang door oon zwaro
intorno crisis in do mooilijkhodon gozotonj niot alloon hobbon
zij do hoop op con snollo ontv/iklcoling mootjn opgovon, rnaar hun
hole tookcmst staat op hot spol.
Eusland hooft zich in dozo crisis niot alloon afzijdig gohoudon? zij
hooft oconomischo sanctios toogopast, Eussischo tochnici toruggo-
troklcon, Eussischo crodioton ingotrokkon.
Do handol tusson do twoo is toruggovallon tot oon fraotio van wat
hot was.
Poiping hooft goantwoord mot hot opniouw bovoatigon van hot principo
van "solfvortrouwon on zolfopbouw",
Hot hooft do wil on eon mogolijlclioid gotoond aijn dool door oigon
work on rniddolon to bohalon.
Maar door hot op dozo rnanior op to losson, hobbon do Ghinoso loxdors
zich mooton ondorworpon aan oon vormodorondo achtoruitgang van do
vorwachtingon.
Waar oorst gosprokon word in tormon van onigo jaron, is hot nu
tiontallon ja,ron goworden.
Uu hot Eusland niot is golukt? Poiping in hot golid torug to brongon,
hooft hot oon dcfacto-splitsing in hot socialistischo kamp towoog
gobracht.
Zij hobbon do GjUMA gobruikt om do sooialistischo staton in twoo
groopon to vordolon, oon bogunstigdo, nauw aan olkaar vorbondon
groop van staton, die boroid is door Eusland godocrotoordo normon
voor intra-bloc sarnonworking to aanvaardon, on oon andoro groop?

dio bostaat uit dio staton? dio staan op oon ontwikkoling volgons
hun oigon wog.
In hot C3MA.-chartor is duidolijk vastgologd, dat Eusland hot voor
hot aoggon hooft, rnaar ook dat ook niot-Europoso staton toogolaton
kondcn v/ordon. Dit houdt dus oon waarschuwing in voor China, dat
als zij lid willon wordon, zij do supromatie van Susland rnooton
orkonncn.



Poipingc Sfoord-Koroa on Ncord-Vietnarn nainon zeals vorwacht word
goon actiOj rnaar Buiton-Mongolia vorzocht on kroog aanslu.iting.
Yanuit hot praktischo standpunt wordt hot vool rondgobazuindo
"Cornitd van Soclalistiseho Staton" door Moslcou boschouwd als zijndo
oon associatio van do USSR mot do Zluroposo satollioton, zondor
Albania, rnaar mot Buiton-Mongolib.

Hot moost opvallondo on fascinorondo dool van hot Sino-Soviot goschil
is do diopto van hot idoologischo dobat.
lodor ho,it sijn oigon Marxistischo-Loninistischo uitlogi wat do oon
ziot als good, ziot do andor als fout.
;3on van do rodonon hiorvoor is? dat do onigo taal dio do oommuniston
gobruikcn, do doctrino-taal is*
lodoro politiolc of actio wordt bokokon on afgowogon togon stigma's
on ovontuool vorworpon als on-Marxistisch, rovisionistisch, dootrinair,
opportunistisohj dwocpziok of wat al niot.
Dozo idoologischo aanvallon on togonaanvallon, dio in do strijd
naar voron lcwamons mooton daarom ook gozion wordon als op zich zolf
staand rnindor bclangrijk, maar in zijn totalitoit als boold van do
groto togoiistri jdigo grondbolangon.

Moskou bijvcorbcold brongt volgons vast a lijnon intorprota±?ios van do
doctrine naar voron, dio tot rosultaat hobbcn? dat zij do USSIi
bcvrijdon van onigo automatisoh vorplichto opofforingon on hot nomon
van risico's in hot bolang van do vooruitgang van do zaak van hot
v/or oldc ommunismo.
China brongt intorprotatios naar voron5 dio juist togongostold zijn.
Hot is niot zo? dat do Bus son. oon constanto "zaohto" koors voorstaan,
torwijl do Ghinozon alloon maar oon harclo koors sion.
Do Russon willon dat zij alloon on aolf boslisson wat vocr koors,
hard of sacht? on dat do rest van hot woroldcommunismo hon hiorin
volgt.
Zij willon in principo niot gobondon zijn aan onigo lijn van actio?
waarvan zij vindon5 dat dio niot in hot bolang van Rusland is.
Poiping? van do andoro leant, wi!5 dat Moskou zich hior wol aan bindt,
als do niot Sovjot-lodon van hot vorbond dit giod lijkt.
lots andors is, dat als rnoningsvorsohillon in hot idoologischo vlak
wordon gotrokkori, dozo oon spooialo in aich zolf al dynamischo
richting uitgaan.
Hlon oorspronkolijk vorschil kan dan kloin aijn, maar op hot moment,
dat hot als vorschil wordt goconstato^rd, komt or op dat spocialc
gobiod con schoiding, waarbij de ene opvatting helemaal juist is en
de andere q.q_. een volkomen ketterij.
isovondion loidon vorschillon in do juisto uitlog van do fundamontole
doctrinos spociaal in oon bowoging als hot cornmunismo, tot schouring,
omdat do grootsto kracht, dio hon samonbindt, juist do golijko
idoologio is.
Op hot niomont, dat hot prinoipo van oon onkolo autoratiovo lijn is
gobrokorip vordv;ijnt noodsakolijkorwi js do monolitischo samonhang.
Hot Marxismo in do twoodo holft van do 19o eouw word op vorschillondo
manioron uitgologd, on? lioowol van binnon uit? gointorprotoord naar
oigon bolang on behoofton.
Op hot raomont dat dit gobourdo, hiold hot op oon bowoging to zijn on
word oon philosofisch patroon, waarop aoor vorschillondo oigon
richtingon on intorprotatios v/ordon goborduurd.



Lenin bepaalde het "Democratiscli Centralisme",, clat irihiolds
eon absolute aanname van, en son biindc gehoorsaamhoid aan do
riohtingj aangogoven door hot c out rum, als zijndo onvormijdolijk
orn tot oon suooosvollo rovolutionnairo a turner acht t•;• komon.
SpQciaal in dit opzieht was hij zonder twijfol juist.
lo bolan/'st^lllng in hut Sinu-SoviuL ouufliol, hooft aicb natuur-
lijk goconccntroord rond do vraag of op cnig moment oon van do
twoo partijen oponlijlc do bandon verbrookt? dio nog bostaan.
Gozion do aard van hot goschil? blijft dose inogolijkhoid zokor
bostaan.
"Do vraag oclitor, of al of goon totalo brouk zal ontstaan, mag
do aandacht niot afloidon van al datgono wat in dozo richting
al goschioddo,
'3ffoctiovo oonhoid bostaat niot rnoor in hot ooraruunistischo kamps
ja storkor nog? or bostaat niot oon fcarap moor, in do sin van
hot vroogoro,
Er sijn nu roods twoo kanipon on hot schijntj dat or moordoro
in opkomst zijn. Vordoling van do Icrachton in hot communistisoho
kamp is oon bostaando realitoit.
Hot kan zijns dat Moskou on Poiping orin slagon tot in hot
onoindigc door to gaan mot oon ongomakkolijko associatio, maar
vool van do idoolog.ischo stuwkraohtj dio bij hot vroogoro samon-
gaan bostond? schijnt voor altijd vordwonon to zijn.

Uit bovonstaando rnogo blijkon? dat van oon ornstigo sohouring
in hot communistischo blok kan wordon gosprokon? althans, gozion
vanuit ocn niot-communistisch standpunt on mot oon wostors oog.
Mogo danal do idoologischo stuwkracht van hot conimunistisch
"goloof" aan intonsitoit hobbon ingobootj on dit wol voornamolijk
ton aanzion van do v/ostorso co.jjiuniston? aspirant-communiston on
andoro "follow-travolors"? oon on andor sluit oon scort rostorondo
"grootsto-gomono-dolor" van allo comrnuniston zokor niot uit9 on wol
dio, v/olko ruvTwog kan wordon sarnongovat onder hot bogrip "anti-
kapitalistisoh", waarbij hot bogrip "kapitalistisoh" in hot
comrnunistischo jargon diont to wordon gelesan als "alles wat niet-
Marxistisch is",
Iramers, oolc ton tijdo van do folsto idoologischo strijd tusson
Rusland on Joogo-Slavio, blook do praktischo samonworking, bijvoor-
boold op railitair-politiok torroin? tusson boido twistondo
brooders gohandhaafd.
Hot zogonaamdo "niot-gobondon" zijn van Joogo-Slavic' blijkt nu
roods oon tijdolijko taktiok to zijn gewoost, ovonals do ;vroodzamo
cooxistcntio" van Klirootsjow? welko gobasoord is op moordoro uit-
sprakon van Lonin,
Hot zou voor hot woston oon groto fout zijn? zich to vool blind
to staron e.g. to vorhougon op dozo oonununistischo "faiailio—twist"?
wolko uitoindolijk niot hot conimunistisch oinddool botroft
(i.e. wor-oldovGrheersing) ? doch slochts do wijzo waarop dit boroikt
diont to wordon.
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In dit "bulletin gijn enige gegevens "betreffende de politie-

ke en militaire ontwikkelingen in China, speciaal ten aanzien van

het conflict met India verzameld. In "bulletin nr 19 zijn reeds de

interne moeilijkheden van China behandeld. Zoals in het "bulletin

" Het Communisme " van de oranje map is vermeld speciaal op blz 31

e.v. weerhouden deze moeilijkheden de leiding van de Chinese commu-

nistische partij niet om allerlei zeer kostbare oorlogen te voeren

om hun politieke doelstellingen na te streven. Op "blz 12 van het

bovenbedoelde bulletin wordt aangegeven hoe klein de eigenlijke

groep is die enige invloed op het politieke beleid kan uitoefenen.

De instructeur doet er goed aan hier in het geval van China met

nadruk op te wijzen en daar tegenover te stellen de op blz 8 van

het bulletin Democratie en rechtstaat tot uiting komen van een

democratische wilsvorming.

Officieren belast met de interne voorlichting dienen nauw-

lettend de snel bewegende politieke toestand van China gade te

slaan? teneinde in hun lessen zo actueel mogelijk nieuws te kun-

nen verwerken.

Meerdere exemplaren van dit bulletin kunnen worden aange-

vraagd bij het Bureau Interne Voorlichting? Grote Marktstraat 40

te 's-Gravenhage.

.B. In verband met de eind november aangekondigde wapenstilstand tussen India
en China is de uitgave van dit bulletin vervroegd en verschijnt dus vóór
nr. 19 dat begin december 1962 zal worden uitgegeven.



In het Verre Oosten neemt het communistische China een steeds voornamere
4

plaats in, deels door zijn agressieve optreden jegens zijn burens deels
ook door zijn enorme inwonertal (700«J300_.OOQ) die voor het eerst in de
geschiedenis allen tegelijkertijd één doel nastre.vens de wereldheerschap-
pij van het Communisme. Hoewel dit intern tot geweldige spanningen heeft
geleid zoals in bulletin nr 19 "China" is beschreven,, heeft de brute
dwang van de Chinese communistische partij als resultaat gehad dat prak-
tisch de gehele wereld met ingehouden adem China,de ontwakende draak,
schijnt gade te slaan. Hoe is het zover gekomen?

In het jaar 1911 brak spontaan een revolutie los die een einde maakte
aan de oudste dynastie ter wereld. Hoewel in februari 1912 de republiek
werd uitgeroepen was het enorme rijk nog. niet tot rust gekomen. Hen twee-
de revolutie barstte enige jaren later los die, met krachtige steun
van Sowjet Ruslandsde eerste republiek wegvaagde. In de revolutionaire
partij die hierbij de leiding had, de Kwo Mintang onder leiding van .dr.
Soen Yat-sen, ontstond tenslotte wrijving tegen de zeer grote Russische
invloed. Generaal Tsjiang K'ai-sjek,, de militaire leider van de partij,
wist de Communisten uit de partij te weren en na de dood van dr Soen
Yat-sen de macht in het land in handen te krijgen. Nu volgde een jaren-
lange strijd tussen de nationalisten, zoals de leden van de Kwo Mintang
zich nu noemden en de Communisten. Tijdens de 2e wereldoorlog werd een
wankele gewapende vrede tussen de nationalisten en de Communisten ge-
sloten om tesamen de Japanners te bestrijden. Na de oorlog laaide de
strijd wederom fel op. De Communisten die zich aanvankelijk uitgaven voor
landhervormers en de boeren eigen grond beloofden waren daardoor in
staat ongelimiteerd recruten van het platteland voor hun legers te
betrekken. De Amerikaanse generaal Marshall trachtte tevergeefs in dit
conflict te bemiddelen. Generalissimo Tsjiang K'ai-sjek1s legers werden
echter verslagen,. dat kwam mede omdat de Chinese bevolking moe van de
voortdurende oorlogvoering Mao Tse-toeng,de leider van de communistische
partij, over het algemeen'-welwillend had ontvangen. Men meende dat de
regering van de Communistische leider onmogelijk slechter kon zijn dan
die van het corrupte bewind van Tsjiang K'ai-sjek.
Mao Tse-toeng werd de eerste premier van China.
Zo gelukte het de Communisten, wat de formidabele Japanse legers in
acht jaar niet klaar hadden kunnen spelens de bezetting van het gehele
Chinese rijk. Met uitzondering van een legertje van 20.000 soldaten dat
zich in Noord Birma terugtrok waren de nationalistische legers in de
zomer van 1950 va11 het vaste land verdreven. Tsjiang K'ai-sjek vestigde
zich op Formosa en. trachtte vanuit de hoofdstad Taipeh zijn terugkeer
naar het vasteland voor te bereiden.

Expansie.

Het nieuwe bewind toonde zich met deze overwinning niet vergenoegd en
startte onmiddellijk met expansie. Het eerste slachtoffer was Zuid-Korea.
Nadat de Noord Koreaanse legers door een in allerijl gevormde UN-leger
was verslagen en vernietigd mengde zich een Chinees millioenen
(lvrij?\rilligers" leger in de strijd. Deze beperkte oorlog duurde tot 1953?
toen een wapenstilstand aan een uitzichtloze stellingsoorlog een einde
maakte. Ondertussen was in 1951 Thibet aan de beurt gekomen. In septem-
ber 1951 trokken Chinese troepen de hoofdstad Lhasa binnen. O&fc aan
het praktisch onmiddellijk na de oorlog ontstane conflict tussen Frankrijk
en zijn voormalige kolonie Indo-China besteedden de Chinese Communisten
hun aandacht.
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DB Noord Vietnamese.legers van Ho Tsjih-STinh worden in toenemende ma-te
van geld en materiaal voorzien en zelfs werden hun troepen op Chineoe
grondgebied afgericht ©n opnieuw uitgerust»
Ondanks herhaalde ndsoogstan en andere tegenslagen in China ging Mao
Tse-toeng voort t® pogen zyn gosag over de nabuurstaten uit te breiden.
Zo mengde hij zich ook in het eveneens vlak na de oorlog ontstane
conflict in Malakka, -waar het teruggekeerd© koloniale bewind'van
Engeland esn einde probeerde te maken aan de terreur van rondstropende
guerilla-"benden? voornamelijk uit Chinezen bestaande. Na 1950 kreeg
dsze oorlog krachtige steun uit China. Enkele jaren later wsrd aelfs
de Britse Hoge Commissaris door Communisten nabij zijn zomerresidentie
te Koeala Loempoer vermoord.
He Engelsen namen daarop d© oorlog kraohtig ter hand, o.a. door dui-
zenden' specialisten 'in de oerw.oudstryd uit Afrika naar Malakka te
halen en' op grote schaal Hajaks uit Borneo te gebruiken om do Cgmmu-
nistischs guerilla "benden op te sporen. Nog belangrijker was dat men de
bevolking het sprookje van de communistische onoverwinnelijkheid kon
ontnemen en er één geloof in eigan kracht voor in de plaats wis-t te
stellen. Bit betekende het einde van de Chinese guerilla.
Het jaar 1957 bracht. onafhankelijkneid voor do üaleise federatie» maar
het duurde tot juli 1961 voor de uitzonderingstoestand kon worden op-
geheven. Beze had' toen 12 jaar geduurd. In dit gebied kresg het Conmu- { '
nistne een geduchte nederlaag te incasseren.
In 1959 verontruste. Chiria daarop d<3 wereld door ,een dreigende actie
tegen de door de tro&pen van.Tsjiang K'ai-sjek bezette eilanden
Qw-emoy en Matsoa. Het sohaen even dat Ohina op een •weroldGonflict aan-
stuurde, waardoor het. aelfs tot een ernstige oriais .tussen Washington
en Taipeh kwam. Hoewel het niet tot een aanval 05 de eilanden kwam
hadden do Communisten in aoverre succes? dat do Amerikanen
Tsjiang K'ai^S'jek ertoe braohten aijn denkbeelden over de herovering
van het vasteland nu maar definitief op te geven,

Wrijvingen tussen Ghina en. Rusland..

Hoewel China steeds uitdrukkelijk het Russische leiderschap had aan-
vaard, bleek vooral na do.dood van Stalin dat Moskou en Peking lang
nie't zo eensgezind.warsn als zij ds buitenwereld wilden doen geloven.
Dit was vooral gebleken by Chro.ssts jow' s onderhandsling-en mst TitOy
om deze laatste wéér in het Communistische kamp binnen ta vosren.
Be Chinegen waron, vermoedelijk om zuiver doctrinaire redenen, hiertegen
fal gekant. Svencsïis kwam dit tot uiting bij de breuk met Albani^ waar- .-
bij de Chinezen zich duidelijk tegenover Moskou stelden. Ook Laos lever- V.,/
de conflictstof. China beschouwde dit gebied als .te behoren tot eijn
invloedssfeers Eodat Moskou's onderhandelingen met Washington her—
haaldelSjk op niets uitliepen omdat de Chinezen zioh niet aan de ge-
maakte afspraken hielden.

P_o gcenggs'biedQn tussen, Thibet jgn India*

D© gebeurtenisesn in Tb-ibet hadden niet nagelaten een diepe indruk in
India te maken.
Ghina had namalyk in' 1951 nadat Chinese -troepen het land waren birmsaa-
gedrongon met' dit land ean overeenkomst go.ölotön, waarin ondor andere
werd vastgestold dat ds Tibettaanae- gewesten seltbestuur aouden behou—
dsn, me,ar d&t hst land door Chineso troepen beset zou blijven.
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In 1952 werd echter liet leger van Tibet ontbonden en het personeel in
een nieuwe Communistische strijdmacht ingedeeld. De Chinezen trachtten
ge lijdelijk aan hun greep op het land en zijn "bewoners te ve.rstorken.
Dit leidde op den duur tot openlijke, opstand, die door de Chinezen
bloedig werd onderdrukt, De Dalai Lama? de geestelijke leider van het
land vluchtte daarop naar India (1960), waar hem door de regering gast-
.vrijheid v/erd verleend. Nehroe gaf hem daarbij in een persoonlijk onder-
houd te verstaan dat hij beter naar zijn hoofdstad Lhasa kon terugkeren
en dat hij van India geen steun kon verwachten bij een verzoek om de
Thibettaanse zaak bij~dê~~7erenigdQ Naties'"voor te brengen. 2o zien vre
dat Nehroc steeds weer eon zogenaamde "neutralistische" koers trachtte
te sturen en daarbij, geneigd v/as meer van Moskou en Peking door de
vingors te zien dan begrip op te brengen voor het standpunt van het
Westen.
Toen echter China blijk gaf ook de begerige blik op zijn land te hebben
geworpen verkoelde de aanvankelijk hartelijke nabuurvorhoudingen.
Reeds in 1960 deden in India geruchten de ronde, dat Chinese troepen
.in Thibet zich niets van de grenzen met India aantrokken. Peking ver-

* weet India dat zij toestonden dat op India's grondgebied uitgeweken
^ Thibettanen verzet tegen de "wettiget; Chinese regering organiseerden.
(^} Nadat in New Delhi berichten waren binnengekomen dat Chinese leiders

zich hadden uitgelaten dat spoedig ook Ladakh (in het noord-oosten
van Kashmir| zie kaartje), het noordelijk grensgebied van Assam^en de
gebieden Sikkim en Bhutan zouden terugkeren naar het grote Chinese
moederland, nam de spanning in India», toe. Mnd augustus 1960. bevestigde
Nehroe in het Indiase parlement dat het Chinese Bureau voor Buitenlandse
betrekkingen in Lhasa Indiërs had ontraden pelgrimstochten naar,Thibet
te ondernemen omdat er strafexpedities tegen opstandige Thibettanen
aan de gang waren, waardoor de veiligheid van pelgrims niet kon worden
verzekerd, ^nige dagen later gaf hij toe dat enige ho.nderd.en Chinese
soldaten het noordelijke grensgebied van Assam waren binnengevallen
en dat bovendien Chinese troepen waren gesignaleerd in Ladakh en
NO-Kashmir. Nu was dit laatste niet nieuw,, want reeds in 1957 hadden
Chinese troepen stukken van Ladakh (3) bezet en er zelfs een weg aan-
gelegd (4) - De Indiase regering had hiervan niet veel ophef gemaakt
omdat het een. .van ouds omstreden gebied wass maar tenaanzien van
Assam kon mon dat niet zeggen. Volgons Chinese kaarten wenste China

,' op het gehele gearceerd aangegeven gebied l en 2 beslag te leggen.
/"• ( Nota's en protesten vlogen heen en weer? waarbij Peking erop wees dat
--• India een grens aanvaarde die in de koloniale tijd was vastgesteld,

zonder dat China daar zijn goedkeuring aan had gehecht. Op Nehroe werd
krachtige druk uitgeoefend om scherpe maatregelen te nemen. Hij bleek
daar evenwel niet voor te vinden te zijn. Aan de andere kant waren do
gemoederen in India toch zo verhit geraakt, dat hij meende niet op het
voorstel van Tsjow ün~lai in te kunnen gaan om samen te komen om het
conflict te bespreken. Hij stelde de eis dat eerst de Chinese troepen
teruggetrokken moesten worden voordat dit kon gebeuren. Peking ging
hierop echter niet in. Toen Chroestsjow in 1960 op doorreis naar
Indonesië ook enkele dagen in New Delhi verbleef had men algemeen aan-
genomen, dat hij een met Peking geheel doorgesproken bemiddelingsvoor-
stel bij zich zou hebben. Nehroe had daar immers meerdere malen om
gevraagd.
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Groot was dan ook de -teleurstelling van do Indiërs toen hy slechts een
paar versleten gemeenplaatsen over vrode en vriendschap uitsprak*
Man maakte hero het verwijt dat hij niet wilde "bemiddelen, want destijds
leek het nog ongeloofwaardig, dat hij hst eenvoudigweg niet kon. Land-
zamerhand "bleek echter dat de Chinezen Ohroestsjow geen kans meer gaven
invloed uit te oefenen op hun nationale aangelegenheden. De grenskwestie
met China "bleven echter slapende. In augustus 1962 bereikte, het .aantal
gewisselde nota's de 400 l

van India.
Bind oktober 1962 kwam plotseling het alarmerende borioht dat China
zijn troepen nu in grote ïtoevoelheden da grens had overgezonden. Het was
nu geen incident meer maar een oorlogstoestand. Toen blss'k dat aan
Chinese zijde, ook tanks werden ingezet deed ïïehroe een "beroep op hot
volk van India* "Gemeenschappelijk de grootste "bedreiging die India
sinds zijn "bestaan heeft gakend t® helpen afweren» Est Indiase volk
werd geschokt doch stelde zioh met inbegrip van d© . Communistische partij
achter de regering in de veroordeling van deze agressie, ffa enige dagen
geaarzeld te hebben ysrklaarde da Euasisohg pers g i oh voor China*
Premier Seüróe wordt dcTor "velon beschouwd als de opvolger van de grote
Chandi, de grot© pacifist aan wie India in hoofdzaak zijn vrijheid te
danken heeft. Ondanks zijn agressieve houding- tegett. aijn nabuurlanden
heeft Kehroe. aich als de grot© advocaat voor de vrede in do woreld
weten uit te geven. Nu njoeet hij echter verklaren? 'Wij hehhen ons hier-
door gerealiseerd dat wij het contact mot da werkelijkheid van de
moderne wereld hadden verlorren en leefden in een kunstmatige atmosfeer
van eigsn m&aksel» Wij moeten ons als de Britten gedragen ten tijde van
,Iiuinkerken. Zij hebben immers ook niet opgegeven en .doorgevochten tot
de overwinning,
India- kocht daarop wapens in ^ingeland ondanks een Russisohe -waarsshuwing
d'it 'nrèT"^^ doen. Ook Aïaéj-ika 'levsrde in oen snel "georgahigëerde luch^t-
J2£ü£L W?̂ !̂ ;LJ? 03^ou s|u^Së"^o'êir~c[î  Indiase^ ̂ yliegëra die gekomen waren
_og. tevoren geKöc&'-be __Mig~s'ft:aal3ag:e'r''é tej hal^n~aon jgr ̂ jnT$gt\rigen naar
*huis, ya^ange aaraellng^lEondigde J!Móskiöu^ na_ enige "tijd aan "dat d®
vliëgjiuigen tooh_gelcv@rd gouden wogd® n. Ook kwamen zij half j_nöyi&in.'ber
ttfe j, e e n T benn. dde l i.Kg^a yo or s te l dat me er 'i n _hg t_ Jbe lan^g van I ndia dan van
Ohiïia wae«
Het is duidelijk dat Kehroe, de pacifist en prediker van de vreedzame
ooexistontie, als uit asn droom is ontwaakt. Hij die altijd d© steun en
vriendschap van de Communisten zocht moet nu plotseling ayn land tegen
datzelfde Communisme verdedigen.
India, dat zich in het verleden tegenover zijn naaste "buren zeer icrijgs-
euohtig gedragen heeft most nu plotseling: zijn troepen concentreren op •
punten van de grens .die maar schaars "bezet waren. 3/4- van het Indiase
leger stond aan de Pakistaanse grens en in JCashmir. India zou nu als
lid van het Geme.n.e"best de hulp van Jmg-eland of eon der andere Isden
kunnen inroepen. Nog niet ao lang geleden is i,mmers aanvaard, dat een
aanval op één land van het Öemenehest automatisch Engeland, ao niöt
ook de andere Qemenbest landen in het geweer zou roepen. Mogelijk heeft
India nog gpen verzoek om hulp godaan omdat het hoopt hst conflict
met eigen middelen a£ té kunnen.

12/08 2014 DIN 15:09 [TX/RX NR 8247] @003



Je, ontwikkelingen van eind'-november 1962.

Ten gevolge van de voortdurende massale .aanvallen van de Chinese troepen
werden de India's stap voor stap teruggedrongen. De Chinezen volgden daar-
bij dezelfde taktiek als in Korea. Frontale aanvallen in grote golven,
waarbij honderden aanval Ier s'-werden weggemaaid.
Telkens stormden echter weer, nieuwe golven voorwaarts, gillend en krijsend
en atruikolond ovor hun' oigon dodon en gewonden. Hét was duidelijk dat het
kleine Indiase legertje hier niet tegen opgewassen was. Ondanks heldhafti-
ge weerstand werden de Indiase stellingen en versterkingen opgerold of inge-
sloten. - ' • •
In Assam wisten de Chinezen na een geslaagde doorbraak van de frontlinie
een grote Indiase macht te omsingelen en ver naar het zuiden door te stoten.
De-indruk ontstond al spoedig dat er geen sprake meer was van een geordende
terugtocht van het Indiase leger. Tezpoer op''éa t&O km van het front waar
het hoofdkwartier van het' Indiase leger was gevestigd, w.erd al spoedig
overstroomd met vluchtelingen. Deze trachtte men met gerequireerde schepen
langs, de Brahmapoetra af te voeren» .. "
Op= £0 november gaf een-woordvoerder van het Indiase Ministerie van Dëfen-
siavbekend dat de Chinese troepen de laatste verdedigingslinie voor
'TgzËper in de vlakte van Assam hadden doorbroken. Daarop reden, in de stad
poiitie-j eeps rond en riepen de. bewoners 'op om loopgraven te graven. Deze
oproep was voor vele. bewoners .de aanleiding om zo snel mogelijk de benen
te nemen. Duizenden mensen stroomden met hun schamele bezittingen onder hun
arm, naar de oevers van de heilige rivier in de hoop een plaatsje, op een
cchip te veroveren. Ambtenaren verbrandden hun documenten en bankbedienden
wierpen.bankbiljetten ter waarde van miljoenen op stapels en stak&n er de
brand in» De paniek werd nog groter toen bekend werd dat de autoriteiten
de deuren van de gevangenis en van het krankzinnigen-gesticht hadden open-
gezet. Honderden gevangenen, onder wie beruchte moordenaars stroomden door
de stad. Boeren lieten hun vee vrij en verbrandden hun huisraad en -gingen
er van door onder achterlating van de bijna rijpe oogst op de velden*
In deze wanhopige situatie hield premier ïïehroe een radio-toespraak tot
het Indiase volk. Hij zei hierin onder meers
"India zal; tVt-het bittere' einde 'doorvechten en nooit een compromis sluiten.
Dit is onze eerste onafhankelijkheidsoorlog'^, riep Uehroe uit.

Als een donderslag bij heldere hemel kwam toen het bericht uit Peking dat
China het vuren zou staken en 20 km achter de grens van 7 november 1959
zou terugtrekken. Het voorstel kwam erop neer dat de Chinezen het pas ver-
overde gebied van Assam zouden ontruimen, maar in het noordwesten eon groot
deel van Ladach bezet zouden houden.
Inderdaad hielden zij woord en op 21 november 1962 werd het vuren gestaakt.
India- staat nu voor de keus; Praten op Pekings voorwaarden of doorvechten.
De voornaamste Indiase bladen wensen dat er doorgevochten zal worden tot
het land van aanvallers is gezuiverd, Engeland en Amerika gaan ondanks het
eenzijdige Chinese'bestand voort met de verstrekking van de gevraagde
militaire hulp, ' . ;':'

Wat kan de r'eden zijn van dez-e plotselinge Chine,se handelwijze ?
De vraag die.Nehroe op het ogenblik waarschijnlijk kwelt-is waarom Peking
zo onverwachts de strijd staakt op het ogenblik dat zij op het punt staan
naar de Assam-yallei door te breken. Men zou .kunnen veronderstellen dat
het hun meer om. Ladach in Kasjmir is begonneji dan- om- de grensgebieden in
Assam, Maar dat is nog geen reden-om .vrijwillig de veroverde gebieden
prijs te-...geven voor het 'begin van de onderhandelingen. Ze zouden immers
een prachtig ruilobject kunnen vormen offl India ertoe te brengen afstand te
doen-van zijn aanspraken op het door Peking geëiste deel van Ladach.
Misschien ook ligt de oplossing in de militaire sfeer. Er wordt veronder-
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steld dat de Chinezen In het nadeel zouden komen als zij de open vlakten
van Assam zouden betreden, waar het India veel gemakkelijker zou vallen
zijn eware 'materiaal in te zetten, terwijl China al zijn aanvoer over
nauwe bijna ontoegankelijke bergpassen moet aanvoeren. Tevens wordt nog
gewezen op .de naderende winter die de Chinese aanvoer zou kunnen belemmeren,
Dit argument is niet sterk, als wij bedenken dat de winter in Korea, zoals
vele Nederlandse vrijwilligers daar hebben kunnen constateren ook geen "be-
letsel is geweest voor het Chine^ oppercommando om grootsheepse.operaties
uit te voeren. Bovendien was- het in dat geval veel eenvoudiger geweest om
de operaties ter plaatse te stoppen en zich in te graven»
Onvermijdelijk is ook dat men zich de vraag stelt in hoeverre Rusland druk
heeft uitgeoefend PP China. Iii ieder geval •blijk.t nu uit de Chinese pers
dat Mao Tge-toeng plotseling gevoëTiCg' ia ggwordon vooJ? ' ket Peej-s vef1- QQr~
4'̂ r door 'Mo8koü~na;ar voren gobrao^ Ind'lâ 'd'öbri'"het Chineg j
6 f f ensi ef , in h s t weg t el i jk e ̂kamp~wö'r'l t " geduwd V^ h e t ge en^we ë r ̂ o ̂ g, en n j euw iso-
lement van het ̂ SoyJeT-bTô ™zou kunnen leiden.
Hoe dat ook zij,, de Chine.ze'ft'ïïeS'Se» "heel laandig van de nood een deugd ge-
maakt. Zij' bewijzen ,nu~ 'hun "vxedeswil" door hun troepen in het oösien terug
te trekken en ! onderhandel ingen voor te stellen. Daarmee brengen zij premier f~
Nehroe in een uitermate .moeilijk parke-t»- Hij heeft immers altijd, beweerd V
dat ©r pas -gepraat kan worden als. de Chinese troepen van Indias grondgebied
zijn verdwenen, Nu doen de Chinezen dat inderdaad in het oosten^ maar iiou—
den in het westen hot gsbiod waarop z.ij aanspraak maken eenvoudig beaet.
Zal Nehroè nu besluiten de oorlog voort' t,e Betten terwille van' een stuk
grond, waar de Chinezen jarenlang bun gang konden gaan en zelfs een weg over
aan konden heggen, zonder dat de Indiae het' zelfs maar bemerkten? Voor .de
Indiase trots is het misschien aantrekkelijk om van de Chinese terugtocht
gebruik te maken en met de Brite-Amerikaanse wapenhulp te proberen om Ladaoh
te heroveren. Maar de Indiase militaire tegenslagen van de laatste tijd manen
tot voorzichtigheid-, terwijl tevens maar moet worden afgewacht wat Mosfco-u
gaat doen alö India de rollen gaat omdraaien en met- westerse hulp een offen-
sief tegen de Chinezen -begint» Br lijkt daarom veel voor te zeggen om in dit
stadium op matiging en onderhandelingen aan te sturen, Pit verschaft Londen
en Washington tevens een adempauze om te overwegen of het nu wel raadzaam ie
Busland en China via een Indias offensief weor naar elkaar tos te dringen,
Overigens moeten wij ons er wel voor wachten uit döze gebeurtenissen te con— /"
cluderen dat ̂ '.'''^ëT~'^'^z>^'~^^^&ïi~^ï'S^. hét 'neutralisme. Dit zou een ̂ ~-
te voorbarige conclusie zi jn, waarbij dë""wens "missohien do vader is van de •
gedachte, India 2a-l het beginsel v&n neutraliteit in de betekenis van afajj-
digheid van"de grote machtsblokken, niet gauw prijs goven. Want niet do neu-
traliteit Is de oorzaak van Indias zwakt® aan de noordergrenzen, .maar . zoals
Nehroe in het begin reeds zeide» hst verlies van het contact met de werke—
lijkheicU Die^ werkelijkheid was, ia en zal -al tijd zljni het agressieve karak-
ter van het Communisme, waar ook ter wereld; De curieus rond • Cuba hoeft dat
nog eens duidelijk gesteld. Wie zich/ niet wapent tegen deze agreèaiviteit,
wie niet voortdurend waakzaam is voó'r dit gevaar^ verliest "het contact mot
de werkelijkheid", of men nu "kapitalistisch", "neutralistiseh" of "sooialis-
tlsh" of wat dan ook ie« Het neutralisme en. hot meestal in sén adem genoemde
beginsel van "vreedzaam ovs±-log" ia tegenover bot Communisme slechts te
handhaven op basis van eigen militaire kraoht on de wil die kracht ook te
jjabruiken, indien de nationale belangen worden bedroi^d.

] Men leze in dit verband nogmaals ds bulletins van de grijze map (actuele \^ «r 9* vreedzame 00 'existentie breng* 'geen wljslginge.n in de- <

j partij doelstellingen, o'ia m- 10; wat wil Chr.o<Satsjow met vröe&agme co'èxis—
> alsmede nr 13: de grondprincipes -van het optreden der Communisten.
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