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ALGEMENE OPMERKISOEH,

In punt l en 2 is globaal een beginstand gegeven, op baeia

waarvan in volgende F.I.R.'s zal worden voortgebouwd.

Ook naar de bij dit P.I.R. verstrekte Bijlagen zal in het ver-

volg worden verwezen.

Punt 4 (Contra-inlichtingen gegeven») ia een overzicht en

beschouwing van de voornaamste gebeurtenissen in de laatste

2 maanden.
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HOOPDK9ABTXEB VAI BE
QK8EBALE STAF

Saotiet O 2

P.I.R. PO. 1/53
Maart 1953

1. yiJAHKBUJKE

1.01

1.01.01 Algflgjeen politiak- e*> ,

Het XIX8 ConmuniBtieohe Partij Oong**« (5-14 Oot. 1952) leverde

geen indioatiea, welke er op kunnen duiden dat da fundaaivntale doelstellingen

van de Sovjet Unie, «at betreft bet binnen- en buitenlandae oeleid, wijs!-

gingen hebben ondergaan. ,

De se doelstellingen, in volgorde van belangrijkheid eaaengevat, luidem

a. Consolidatie van bet door Stalin gefundeerde regime t» d* Sovjet Unie.

b. Besoherming en oönaolidatie van de invloadsaferan buiten da Sovjet unie.

o. Expansie van de Sovjet maoht.

Het wordt dezerzijda niet waaraobijnlijk geacht, dat de nieuwe Sovjet

regering voorlopig van bovengenoende atellingen kan afwijk*».

De ad a. en b. genoemde punten «uilen vooreerst de volledige aandaabt van

de nieuwe regering opeiaen. Alleen indien de leidere een aanataafide W*a-

terse agressie «ouden vreden, of ernatige binnenland** atoeilijkbeden «oad*n

optreden, ia met een vergroting van de oorlogsdreiging in de nabij» to»kwB«t

rekening te houden. ,

Ondanka.de industriële uitbreiding dar laatate jaren, i* bet eoonamiaob

potentieel nog niet in die mate ontwikkeld, dat. d* Sovjet Unie een openlijk»

strijd cal traohten te forceren. Zij aobt slab in ataat de gevolgan van a«ft

langdurige koude oorlog beter te doorstaan dan bet ffe«t*n »» tavaiui b*ar l»*

duatrie in deze periode «nel l er tot ontwikkeling tv kuiiaan breogan.

Het eoonoffliaob bestel ia eohter niet zo «wak dat de Sovjet Obie aen

etrijd behoeft te ontwijken. De induatrie i* geriobt op **a aoall* «a tO-

tale mobiliaatie van bet aeonomiaoh potentieel, en uit »llitair~««os«*iaoa.

oogpunt baaien ataat de Sovjet Unie er «waenteel bater voor Aan Dtti taland -

in 1939. -

* 3 -
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De industrieën van de Satéllietlanden zijn in «terk» mate geïntegreerd

in de economie van de Sovjet Unia. Dit betreft in eerst* instantie de zware

mechanische industrie. Het oorlogspotentieel van d« Sovjet Oni» ia dus ge-

stegen, terwijl de economische afhankelijkheid van da Satalliatlanden atark is

toegenomen.

1,01«02 Militair gveraiioht.

De Sovjet strijdkrachten zijn onderverdeeld in Groepen van Legers,
welke "Fronten" genoemd worden. Ben Front moet geheel selfstandig kunnen

opereren; er sohijnt dan ook een streven te bestaan on de Fronten autarkisoh

te maken. Desse mogelijkheid is zeker aanwezig, gezien in ieder Front een be-
langrijk industriegebied ligt (zie Tabel l).

Indien deze tendens te verwezenlijken is, worden de lijnen waarlangs de mate-

rieelvoorziening plaats vindt, aanaienlijk verkort. Deze lange verbindings-

lijnen vormen nu nog steeds een "bottleneck" in de logistieke voorzieningen.

Tabel I.

Front

H. -Front

'K. -Front

Z. W. -Front

Z. -Front

Front van
Midden Siberië

Pront van het
Verre Oosten

Front "Oost-
Duitsland"

Totaal

Militaire
districten

Witte Zee
Leningrad
Baltisohe landen
Arohangelsk

Wit Rusland
Karpathen
Moskou
Qorki

Odesaa
Krijn
Kiev
Voronezh
Noord-Kaukasus
Trans-Kaukaaua
Wol ga
Zuid-Oeral
Toerkestan
Oeral
West-Siberië
Ooat-Siberië
Khabarovsk
Trans-Baikal *
Amoer
Mongolië

-

Aantal
legers

5

4

2

4

?

?

6

21

Aantal
lijn-
Ui vs

28 +

37 **

21 +4+

26

41
tot
46

22

175
tot 180

Mankracht

335.000

500.000

235.000

410.000

500.000

380.000

2| mill.

Industriegebied waarover
Front beschikt

gebied rond Leningrad

Moskou-Qorki industrie-
gebied

Dnjepr— Donbas industrie-
gebied

Kaukasua-gebied
Kaaakhatan-Toarkeatan
industriegebied

Oeral-Kusnetz gebied
Baikal-gabied

Khabarovsk-gebiad
Sakhal in

Centraal Europees
industriegebied

+ Hierin begrepen 2 lijndivisies (41.0OO man
++ Hierin begrepen 2 lijndivisies (33.000 man
+++ Hierin begrepen 2 lijndivisies (30.0OO man

in Polen.
in Oostenrijk en 2 lijndive (30.000 man) in Hongari>
in Roemenië.

Het industriegebied van de Oeral moet ook als een centraal reservoir voor de diverse Fronten
gezien worden.
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Tabel II.

ZEER GEHEIM

Verdeling van de Art. en LuA Divs

Sovjet Unie

Oost-Duitsland

Polen

Oostenrijk

RoemaniS

Totaal

45

11

1

1

1

59

Tabel III.

Mech. en Tank diva, begrepen in de lijn-diva

Sovjet unie

Oost-Duit al and

Polen

Oostenrijk

Hongarije

Roemenië

Totaal

30-40

18

2

1

2

2

55-65

Op de kaart, als Bijlage I aan dit rapport toegevoegd, Bijn de grenzen van

de Fronten aangegeven, benevens de aantallen lijn—divisies gelegen in do

verschillende militaire districten.

Hieruit blijkt onder meer het volgende»

a. Het Front in Oost-Duitsland vormt een uitgesproken zwaartepunt. Hier zijn

nrol. geoonoentreerd:

1/8 van het totale aantal lijndiviaiee, waarin begrepen
2/7 - 1/3 van het totale aantal meoh. en tank diva, en
1/5 van het totale aantal art. en LuA dlvs (suie Tabel I, II en III).

b. De aonoentraties in de Fronten, welke grenzen aan de lijn Zwarte 2ee -

Oost Zee, nemen toe naarmate bovengenoemde grens genaderd wordt.

In Bijlage II ie een situatie overzidht in Weat-Buropa en de aangrenzende Midden-

Europese landen gegeven. De groepering van de Sovjet etrijdkraohten in Ooat-Duite-

land, in Bijlage Ha apart aangegeven, geeft als beeld twee Inf.legers lange de

West-grens opgesteld, drie Meoh.legers om Berlijn, terwijl een vierde Msoh.leger

in het Z.O.-gebied gelegerd is.

5 van deze 6 legera zijn Oarde-legera.

- 5 -
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Opgemerkt wordt, dat, hoewel de mankracht van een KATO—div het dubbele

ie van een gemiddelde Sovjet dlv., de front-tro*pen en vuurkracht voor belde

vrijwel gelijk zijn. Alleen bij langdurige gevechten komt het voordeel van

een NATO-div tot zijn reoht.

In Bijlage III is een situatie overzicht van de Balkan gegeven.

Geen zwaartepunten, welke een directe dreiging tegen Joegoslavië zouden kunnen

inhouden, zijn uit dit overzicht af te leiden.

De Organisatie van de Satellietlegere volgt steeds meer het Russische model.

Het aantal Inf.divs is nog verre in de meerderheid; sedert de Sovjet Unie meer

zware wapens ie gaan leveren aan de Satellieten, »ijn enige Inf.divs tot Vech.

en Tank divs gereorganiseerd.

Verwacht mag worden, dat aansluiting van West-Duitsland bij de E.D.G., h»t

opriohten van een officieel Oost-Duits leger tot gevolg aal hebben,

De "Kasernierte Volks Polizei" is zodanig georganiseerd «n uitgerust, dat dit

direct mogelijk is.

Er bestaat reeds een "Korpa Nord" van 2 Inf.diva en l Mech.div, met een totale

sterkte van 50.000 man, terwijl een "Korps Mitte" en "Korps Süd" in oprichting

aijn.

De niet regimenten te vergelijken "Bienststellen" zijn zodanig georganiseerd,

dat deze als "kader-divisies" zouden kunnen worden aangeduid (zie ook Bijlage IIo).

1,02. Operationeel.

In de volgende Bijlagen wordt een overzicht gegeven van de dislocaties,

sterkte, onder de wapenen zijnde lichtingen, llohtingssterkte en sterkte van de •

troepen voor Nationale Veiligheid.

Bijlage Ila Sovjet leger in Oost-Duitsland

" Ilb . Sovjst luchtmacht in Oost-Duitsland
(gegevens van Sectie L 2, Luchtmacht Staf)

" lic "Kaeernierte Volks Polisei." (K.V.P.) in Oo»t-Duiteland

" lid Poolse leger en Sovjet troepen in Polen

" He Tsjechische leger

" lila Hongaarse leger en Sovjet troepen in Hongarije

" Illb Roemeense leger en Sovjet troepen in Roemenië

" IIIo Bulgaarse leger

" Illd Albanese leger.

ZEER GEHEIM
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2. VIJAKPELIJKE WRLOGSYOORBEaEIDINO.EN.

2.01 Overzicht.

In de hierboven verstrekte dislocaties en sterkteoijfers zijn gedurende

de afgelopen winter geen vermeldenswaardige wijzigingen waargenomen.

2.02 Wijzigingen in vijandelijke ̂ tactiekv bewapening, uitrusting, ander mate-
rijia.1 en _logi.3tiek._

Tot voor kort ontvingen de Satellietlanden slechts weinig zwaar

materieel van de Sovjet Unie, en dan nog van verouderd model.

In het laatste half jaar is hierin een verandering gekomen, en werden

vooral Roemenië en in nog sterker mate Polen van modern materieel voorzien.

In dit verband moge het op Bomholm gelande Poolse vliegtuig worden ge-

noemd, hetwelk van een nieuwer type was dan de MIO's in Korea gebruikt.

Oost-Duitsland neemt in betrekking tot het bovenstaande een aparte

plaats in.

Aanvoer van iswaar en modern materieel voor de K.7.P. ia gedurende de winter

begonnen en duurt nog steeds voort. Klaarblijkelijk is een toegenomen

vartrouwen in de Ooot-Duitae bondgenoot niet de drijfveer voor deze Rus-

sische handelwijze, maar wel de politieke noodzaak om, als West-Duitsland

tot de E.D.G. toetreedt, met eon modern bewapend Oost-Duit» leger voor de

dag te komen.
"4.

Reeds half Februari werden grote contingenten troepen op de oefenter-

reinen in Ooet-Duitsland gemeld, dua op oen vroeger tijdstip dan in de

voorgaande jaren.

In verband met de voorjaara-oefaningen breekt nu een onoverzichtelijke

periode aan, immers:

a. Troepenverplaatsingen en transporten onttrekken de eenheden aan waar-

neming en openen de mogelijkheid ongemerkt het potentieel aan mankracht

en materieel aanzienlijk te verhogen.'

b. Grote concentraties troepen en materieel bevinden zich paraat in de

oefengebiedan.

c. Waarneming in de goed beveiligde oefen-gebieden blijft zeer moeilijk.

3. OVERIGE FACTOREH.

Niets te rapporteren.
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4. G.I. gegevena - (Activiteiten van de Binnenlandse ^Tegenstander.)

1. Inlichtin^enaotiviteit tegen
01 organisatie

J. Kamps, lezer "Waarheid", vermoedelijk lid CPN, beroep
"Natuurkundige", wonende Lunteren,
zou op 14-1-53 een contactavond voor militairen uit het
garnizoen Ede hebben belegd.
Waarschijnlijk i.v.m. oefening "Polastok" heeft e.e.a.
geen doorgang gevonden, hoewel Kamps klaarblijkelijk
wel bezoek verwachtte.
no. 2793 B 3
Interpretatie: naast mogelijke poging tot inlichtingen-

activiteit kan hier ook sprake zijn van propa-
ganda-activiteit.
B.V.D. zou door I.D. Ede worden ingelicht»

- o —

Bij een lezing over Rusland door de oud-ambassadeur Dr. de
Visser, gehouden in de KMA waren twee prominente Bredase
communisten aanwezig:

a. de RUITER. C. 1946-1949 gemeenteraadslid CPN
1949 tekende lijst CPN Prov.Staten.

Te zijnen huize is vermoedelijk het afdelingsaecretariaat
gevestigd. Mogelijk is betrokkene ook afdelingsvoorzitter
EVü. Categorie C.

b- BOERDOHK. A. lid GPS, abonné Waarheid, lid comité
Vrede en Welvaart.

no. 3005 C 2

Interpretatie: nog in onderzoek.

- o -

02 sterkte n.t.r.

03 bewapening
Bij de constructiefabriek "Hollandia* te Keizersveer
is als bedrijfsleider werkzaam een zekere J, van
Nieuwenburg. N.voornoemd is 6 maanden veroordeeld
geweest wegen^ zijn gedrag gedurende de laatste oorlog.
Het trekt de J.'.aandacht, dat een aantal ex-S.S.-ers en
N.S.B.-ers in dienst zijn op genoemde fabriek.
Hij zou meerdere malen bezoek ontvangen van vooraanstaande
Nat.Soc. figuren en meer dan normale belangstelling aan de
dag leggen voor militaire werken i.v.m. militaire opdrachten.
no. 2751 C 6

Interpretatie: nog in onderzoek,

- o -
- 04 -
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04 moreel n.t.r.
05 gevechtswaarde n.t.r.
06 verdedigingswerken

Haar aanleiding van een aanvraag van I.T.B. voor een toegangsbewijs
is gebleken, dat R. Groeneveld, sinds 7 Augustus '52 werkzaam als
burger-schrijver bij I.T.D. in nauwe relaties heeft gestaan met een
prominent communist Dirk MEREMA te Appingedam, tijdens zijn dienst-
tijd als radio-telegrafiet bij de Luchtmacht. Tegen KSREMA is begin
1952 een actie ingezet n.a.v. het feit, dat hij militairen van het
navigatie-station Applngedam bij hem thuis had uitgenodigd, hen om-
zichtig had uitgehoord over het radarapparatuur en daar gedeeltelijk
Keer zeker in geslaagd was. Genoemde Groeneveld zou ook na zijn over-
plaatsing van Appingedam naar Gilze-Rijen contact met M. hebben onder-
houden.
Controle terzake had geen resultaat.
no's 410 - 2191 - 2718. B 2
Interpretatie: Bet wordt waarschijnlijk geacht dat gowel gegevens

van het Badarstation Appingedam als van de vlieg-
basis Gilze-Hljen in verkeerde handen zijn geraakt,

- o -

Door Kon.Marechaussee aangehouden i.v.m. illegale grensoverschrijding
en koffie smokkel naar Duitsland: H.Thissen werkte samen met gebr.
Peters, die contact onderhielden met K.P.D.-functionaris in Kleef.
T. voornoemd was in het bezit van een toegangsbewijs voor het object
Kijmegen.
no. 2857 - B 6

Interpretatie: nog in onderzoek»
- o -

07 magazijnen n.t.r.
08 centrales n.t.r.
09 krachtstations n.t.r.
10 aan- en afvoer-

middelen n. t. r.
11 kunstwerken n.t.r.

Appreciatie: Inlicht in.ge.naotivitelt
Met de beschikbare middelen blijkt het niet mogelijk
om directe inlichtingenactiviteit van de B.ï. - tegen
de militaire organisatie gericht - te onderkennen, met
uitzondering van die tegen belangrijke militaire ob-
jecten (plan O en D).
Uit geconstateerde veiligheids-incidenten was geen
directe inlichtingenactiviteit af te leiden.
Indirecte inlichtingenactiviteit vindt plaats o.a.
door arcors (arbeiders-correspondenten), die hoewel open-
lijk als hulpkrachten voor propaganda-doeleinden bedoeld
ongetwijfeld ook berichten verzamelen, die voor de B,T.
grote waarde kunnen hebben*

In verband met bovenstaande mag echter niet worden aange
nomen, dat geen directe inlichtingenactiviteit bedreven
wordt»

-In-
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In leidendei kringen van het A. H,J.V. legt men er de
nadruk op, dat ieder lid van het A.N.J.V. als dienst-
plichtige zijn dienst naar behoren dient te vervullen
en geen aanleiding tot klachten mag geven.
Het doel hiervan is duidelijk: men zal trachten een
zo groot mogelijk rendement te verwerven uit een
volledige militaire opleiding, aang e zien o*a.
wapentraining in een dicht bewoond land als Nederland
niet onopgemerkt kan worden bedreven, terwijl men
voorts iedere vorm van illegaliteit wenst te ver-
mijden.
In dit opzicht is dus in ruimere zin sprake van
penetratie en dus ook van mogelijke inlichtingen-
aotiviteii door het A.N.J.V. In herinnering mag wor-
den gebracht dat in het verleden dergelijke direc-
tieven positief zijn uitgegaan van de W.P.D.Y0
(World Pederation of Democratie Youth).

.0.0.o.o.o.o.o.o.
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2. Sabotage-activiteit tegen
01 wapens en uitrusting

Door onderofficieren in de v.HORN-kazerne te Weert is in een pakje
van 100 oefenpatronen met houtkogel f.R. cal. 303 één scherpe
patroon aangetroffen .
no. B 3
Interpretatie: nog in onderzoek.

- o -

02 aan- en afvoermiddelen n.t.r.
03 verdedigingswerken n.t.r,
04 legeringsplaatsen n.t.r.
05 magazijnen:

Onregelmatigheden in het BSob.magazijn te Mill. Geconstateerd
werd naast kleinere vernielingen:
1. contactsleutels van 4 militaire voertuigen ontvreemd;
2. klink deur munitieloods vernield;
3. schakel in afsluitketting loods doorgezaagd.

In deze loods staan jeeps opgesteld.
Van de meeste jeeps waren de contacten aangezet, waardoor
accu's stroomlooa.
Sr zijn aanwijzingen gevonden, die zouden kunnen wijzen
op de aanwezigheid van suiker in benzine.

no. 2478. B l
Interpretatie^ vooropgezet geval van sabotage niet bewezen.

Nog in onderzoek.

- o -

06.Centrales en verbindingen.
Bij het kamp Zeeburg te Amsterdam werd een telefoonkabel door-
gehakt, waardoor verbinding tussen militaire centrale Amsterdam
en Kamp Zeeburg werd verbroken. Ter plaatse komen drie tele-
foonkabels boven de grond; zelfs deskundigen kunnen niet uitma»
ken welke van de kabels de bedoelde verbinding vormt; dader
werd niet gevonden.

B 2

Interpretatie: Zelfs indien er sprake is van sabotage,
is de dader zo gelukkig geweest de juiste kabel
te treffen. Poging tot lood- of koperdiefsfal is
waarsohijnlitfjc.

- o -

07 krachtstations n.t.r.
08 kunstwerken n.t.r.
09 diefstal, aankoop sabotage-

materiaal n,t.r.
10 voorbereiding opslag sabo-

tage-materiaal n.t.r.
11 instructie sabotage n.t.r,

-Appreciatie i-
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Appreciatie j Sabotaee-acitiviteit.
Overeenkomstige gevallen van sabotage in het ver-
leden kunnen waarschijnlijk teruggebracht worden tot
uitingen van ontevredenheid, baldadigheid of ondoor-
dachte verwaarlozing van materiaal.
Direct tegen de militaire organisatie gerichte sabotage
kon niet worden onderkend. Bet moet als onwaarschijn-
lijk worden beschouwd, dat de tegenstander onder de
huidige omstandigheden reeds er toe over zal gaan om
sabotage-activiteit te plegen, aangezien daarmede het
illegale streven van de B. T. reeds thans zou kunnen
worden onderkende

.0.0. o. o. o. o. o. o»
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3. Propaganda-aotlviteit

De algemene propaganda richtlijn voor het ogenblik wordt voornamelijk
het best gekenschetst aan de hand van leuzen en uitspraken van de C.P.N.
en haar mantelorganisaties op de samenkomsten gedurende de verslagperiode.
"Arbeiders in Nederland zullen nimmer optrekken tegen de kameraden in
Rusland. Ruglajod bezit een leger datL3 x zo sterk is als het leger,
dat in 194̂ 3>uïtsland versloeg'̂
"Tegen bewapening van Nazi-Duitsland.
Tegen ratificatie E.D.G.-verdrag.
Voor het Vredespact van d,e Grote Vijf.
"Aanneming B.D.G.-verdrag betekent 22 x verkrachting grondwet".
"Oorlogsmisdadigers uit Breda komen terug in Amerikaans uniform
onder bevel van Nazi-Gene raal s".
"Regering gebruikt inzet buitenlandse troepen als propaganda-
stunt voor Atlantisch Pact en E.D.G.".

no'a 2450 Ao t/m Po.
A l

- o -

Zaandijk: 21-1-53! Kleine vergadering van anti-militairisten
(10 man aanwezig). "Gedurende de laatste 3 a 4 maanden geen
enkele dienstweigeraar in Zaanstreek". Men schreef dit voorname-
lijk toe aan de dienstweigeringscommissie» waar vele adsp. dienst-
weigeraars binnen enkele minuten worden "plat gepraat".
Er werd aangekondigd dat er een soort Raad(Nationaal?) zou wor-
den ingesteld als overkoepelend orgaan van de verschillende anti-
militairistische organisaties zoals:
Vrije Socialisten Vereniging; Kerk en Vrede etc.
O.a. zou de bekende Mr. van ffijk (Haarlem) zitting nemen in deze
"Raad".
no's 2318 en 2801 B 2

Interpretatie: Reeds in Hov.«52 was terzake gemeld, dat men in
anti-railitairiatische kringen bezorgd was voor de
"toekomstige" dienstweigeraars, die voorgelicht
dienden te worden hoe te handelen in geval van op-
roeping in militaire dienst. Er werden toen "schijn-
commiseies" van advies benoemd voor mentale training,
analoog aan de in art. 2 der Dienstweigeringawet bedoelde
officiële commissie-

- o -

01 ondermijnen van de geest in de troep.
Communistische activiteit Watersnood;
1. E.V.G. geeft opdracht aan alle afdelingen o.a. om:

a) tegen Regering te agiteren, schuld op "onzinnige bewapening"
te schuiven;

b) bij deze agitatie contact te zoeken H.V.V. (A 1)
2. 0.P.S.J.-lid (organisatie van Progressief Studerende Jeugd),

tolk bij hulpverlening in de Noodgebieden maakt actief
propaganda onder Franse troepen. ( C 3)

ZEER GEHEIM
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3. Oprichting door Dagelijks Bestuur CPN van landelijke
"Comité's voor Volkshulp", o.m. "belast met het verzamelen
van evacuatie-adressen.

4. Vorming van ANJV-brigades voor hulpverlening in de noodgebieden.
5. Pogingen Nederlandse militairen in ongunstige ain te beïnvloeden

t.a,v. buitenlandse ( Amerikaanse militaire hulp in de noodgebieden.
"Nederlandse militairen blijven in de kazerne; zij worden voor
hulp in de noodgebieden afgedankt nu de Amerikanen er zijn").

6. Pogingen stemming te verwekken bij Nederlandse militairen,
woonachtig in de noodgebieden, doch niet rechtstreeks ingezet
t.b.v. de militaire bijstand.

7. Pogingen militairen uit te horen t.a.v. veronderstelde tekort-
komingen en vertragingen bij de organisatie der mil.bijstand,
waarschijnlijk teneinde zulks in de comm.pers tot uiting te
brengen.

no's 2868 en 2869. B 2
- o -

Voortgang CPN en EVC agitatie in rampgebieden, voornamelijk tegen
overheid en militaire autoriteiten.
Men gebruikt liet arcor-systeem (.arbeiders-oorrespondent) en maakt
gebruik ban communistische ervaring, opgedaan tijdens Po-vlakte
overstroming.
no. 2870. B 2

- o -

Kaderleden van de communistische Partij, voornamelijk uit Rotter-
dam, maken op de Z.H.eilanden propaganda onder eigen troepen.
Voornaamste thema: buitenlandse hulptroepen beter verzorgd, beter
geoutilleerd en beter betaald,
no. 2871 B 2

- o -

02 Scheppen van onrust, vrees of verwarring in de troep. n.t.r.
03 Opzetten van de troep tegen regering of commandant.

BURGER, P.P.H, legernr. 31.01.10.028 B.K.L.
Vermoedelijk schrijver van een artikel in de Waarheid van 28-1-53,
waarin stelling wordt genomen tegen diensttijd verlenging.
Staat vermoedelijk onder invloed van dpi.soldaat KIEPT, N.
legernr. 32.08.12.194.
Staat bekend als fel linka extreem.
Burger P.P.H, categorie C.

no. 2959 - o - ° 3 .

5-2-1953.
In België wordt wederom een opleving van de actie tegen de
"24 maanden dienstplicht" verwacht. Mogelijk zal getracht worden
deze actie naar Nederland te laten overslaan.
no. 2877 B 3

- o -
23-2-1953.
Districtsbestuur ANJV Rotterdam is voornemens op korte termijn
instructies te zenden aan afd.Dordrecht voor contra-EDG propaganda
onder militairen.
no. 2967. „ B 2

-04-
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04 aanzetten-tot ongehoorzaamheid. n.t.r.
05 opzwepen tot deelname aan ongewenste

manifestaties n.t.r.
06 opzetten van de bevolking tegen

militaire maatregelen.

2-2-'53.
Vredescomité Rivierenbuurt Amsterdam stuurde protest-
nota aan Min.v.Oorlog tegen veroordeling Huzaar v.Biemen(de "anti
EDG-strookjesplakker"); wordt door hen gezien als een intimidatie
van de Vredesbeweging waarin "de tienduizenden tegenstanders van de
EDG zijn".
no. 2480 B 2

- o -

Op 11-2-53 werd in Amersfoort door een 15-jarige jongen een
extra-editie van "Jeugd" verspreid, onder de voorbijgangers.
Inhoud behelsde voornamelijk een protest tegen de veroordeling
van de Huzaar van Biemen.
no. 3056. B 2

- o -

07 oproepen van de bevolking tot verzet tegen
militaire maatregelen.

4-2-1953.
C.P.N, verspreidt een pamflet waarin het Nederlandse volk
opgeroepen wordt om thans nog de bekrachtiging van het B.D.G.
verdrag te voorkomen.
no. 2802. , B l

- o -

08 verspreiden van geruohten n.t.r.
09 oproepen of aanzetten tot staking in voor de militaire

organisatie werkende bedrijven en industrieën.
Chronologisch verslag van de gebeurtenissen rond het vertrek
van ss. "Waterman" op 3-1-1953:
a. 20-12-52 Bespreking tussen Directie R.L. en militaire

autoriteiten, waarbij overeengekomen: geen
Indonesisch hotelpersoneel aan boord-

b. 24-12-52 Marid meldt: dat Boshart (comm.gemeenteraadslid
E'dam) + EVO-leden zouden trachten staking onder
bemanning te bewerkstelligen (C 3).

c. 27-12-52 Waarheid maakt opportunistisch gebruik van omstan-
digheid onder a en publiceert dat 100 Ind. aseelie-
den geweigerd hebben op de Waterman te varen (A 1).

d. 2-1-53 Marid meldt: CPN-opdracht aan vertrouwenslieden om
aan boord te sluipen, gegevens te verzamelen en
vertrek proberen te voorkomen (C 3).
Begin pamflettenverspreiding (EVO), waarin bij Ned.
bemanning wordt aangedrongen voorbeeld van Ind,
zeelieden op te volgen,

e. 3-1-53 Verspreiding van de aelfde pamfletten onder de in-
schepende militairen. Reactie van militairen was
averechts. Verschillende communisten bij de in-
gang van insohepingsterrein aanwezig.
Resultaat CPN (EVGJ-acties geen*

no's 2462 en 2405. B 2
' ° ' - 10
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3.
10 deelname aan-of bijdrage tot communistische

vredesbeweging.
Op 21 Januari 1953 werden te + 22.30 uur in de legerplaats
Ermelo een aantal (21) exemplaren gevonden van het weekblad
"Vrede" (Nederlandse Vredesraad) gevonden.

Algemene interpretatie, voor de coderingen 3£0 t/m 3J-0, tevens
appreciatie Propaganda-aotiviteit»

Alle propaganda van de B.T. ie nog steeds gebaseerd op de
algemene vredeseampagne, die in 1949 aanvankelijk werd ingezet,
gecamoufleerd onder de activiteiten van de Wereld Vredes Raad(1949)»
doch die reeds spoedig (1950) openlijk werd gesteund door de
communistische partijen in alle landen en als zodanig nog steeda een
zeer belangrijk, zo niet de belangrijkste kern van alle communis-
tische activiteit vormt. De tactische werkwijze hierbij, kan worden
onderkend als te zijn gericht:

a) op het algemeen bestaande verlangen naar vrede;
b) op het samengaan met de brede laag van de niet-politieke

massa, en zeer speciaal met andere links georiënteerden
(eenheids-front), doch uitsluitend om een bepaald politiek
doel te bereiken;

c) op het opwekken tot verzet tegen dienstplicht en verlenging
van de dienstplicht;

d) op het opwekken bij de bevolking van weerzin tegen de verde-
digingsvoorbereidingen van de Westerse Wereld.

.0.0.0.0.0.0.0.0*

4. Insurrectie^

01
t/m - n. t.r.
10
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5- VIJANDELIJKE MOGELIJKgËDEM.

5.01 Algemeen.

Het Sovjetblok; is in staat toti

5.01.01 Het handhaven, o.q.. uitbreiden van de agn. "koude oorlog".

5.01.02 Het uitvoeren van een verrassende aanval met de strijdkrachten welke
thans in Centraal Europa aanwezig zijn.

5.01.03 Het in beperkte, dan wel meerdere mate versterken van de onder punt
5.01.02 genoemde strijdkrachten, alvorens tot een aanval over te gaan.

5.01.04 Het zich verdedigen langs de grenzen van de Satellietlanden, dan wel
lange de Russische grens, tegen iedere aanval.

5, .02 Diaoussie van punt 5.01.

ad 5«01•01 Door middel van de koude oorlog tracht het Sovjetblok de volgende

doelstelling te bereikent de NATO—landen, alsmede andere eventuele

potentiële tegenstanders afbreuk te doen, z.m. te splitsen en te komen tot een

wereldoverheersing, zonder Sovjet strijdkrachten openlijk in geveohts-operaties

te betrekken. >

De acties, welke hierbij vorden gevoerd, bestaan voornamelijk uitt

a. Politieke- en economische oorlogvoering.

b. Directe militaire dreiging, welke, behalve door het numerieke overwicht van
de Sovjet strijdkrachten en -luchtmacht, nog wordt geaccentueerd door het
feit, dat de huidige oorlogsproduotie van het Sovjetblok groter is dan die
van de NATO- en mogelijk daarmede geallieerde landen.
Hierbij dient echter aangemerkt te worden dat het economisch potentieel van
de NATO-landen groter is dan dat van het Sovjetblok.

o. Politieke-, logistieke- en indirecte militaire steun aan militaire acties, zoals
in Korea, Kalakka en Indo-China.

d. Het aanwakkeren of veroorzaken van onenigheid binnen het NATO-blok of tussen
NATO- en niet-NATO-landen.

e. Subversieve- en inlichtingen activiteiten door agenten en links-extremistisohe
organisaties (Binnenlandse Tegenstanders) overal ter wereld buiten het Sovjet
blok.

f. De psychologische oorlogvoering.

ad 5.01.02 Het is mogelijk dat de Russen niet meer dat succes verwachten van een

verrassende aanval als voorheen het geval was en althans aan een ver-

sterking in beperkte mate de voorkeur geven om succes te verzekeren.

ad 5_«Q1*Q^ Aangenomen wordt, dat het Sovjetblok de middelen heeft om een of meer-

dere van de navolgende operaties in Buropa gelijktijdig, o.q. achter-

eenvolgens te ondernemen!

- 17 -
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a. Ben aanval op West-Europa met 75-120 divisies.

b< Een aanval op Scandinavië met 17 divisies (waarvan 9 divs onttrokken
aan ad a.)•

o. Een aanval op de Balkan en het Nabije Oosten met 60 divisies.

d. Een aanval op het Midden-Oosten met 40 divisies (waarvan 10 diva ont-
trokken aan ad c.).

e» Luchtaanvallen en aanvallen met geleide projectielen op de Britse eilanden
en strategische doelen in het Middellandse zee-gebied.

f. Aanvallen op geallieerde zeeverbindingen.

g. Subversieve- en sabotage activiteiten overal buiten het Sovjetblok.

ad 5«01.04 Aangenomen wordt, dat het Sovjetblok alleszins in staat ie, hetssij

met, hetzij zonder inzet van Satéllietstrijdkraohten, zioh tegen

iedere aanval te land van NATO-atrijdkraohten te verdedigen en, waar dan ook

in Europa, onmiddellijk een grootscheeps tegenoffensief in te zetten.

5.03 Conoluaie m.b.t. de volgorde van waarschijnlijkheid.

5.03.01 Voortzetten, 0.4. uitbreiden van de koude oorlog. Er zijn geen aan-
wijzingen dat de Sovjet regering aan euooes op het gebied van de koude
oorlog gaat twijfelen.

5.03.02 Ken aanval op West- an/of Noord- en/of Zuid-Europa, na de in Centraal-
Buropa geconcentreerde strijdkrachten versterkt te hebben.

5.03.03 Een verrassende aanval op West-Europa met de thans in Centraal-Europa
aanwezige strijdkrachten.

—o—o—o—o—o—o—o—o—o—
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fronten van de 'Sovjet-Unie .

De getallen.^ geven het aantal Lijndivisies
•(laf., Mech., Tank, Cav. div's) aan. -7 r- C O f* (T UI P l K/1
Totaal 175 - 180 lijndlvisies. /-CLC.r\_

P.I.R, j/., . Bijlage ï

Maart 1953

Front
"Oost-IXiitalan\. /-i

\ Polen
Honga-\e N

i TJv

o n t " M i d:, d e n - 3 i b e r i ë

,ï* '
(Samen mart Verre Oosten
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J.^w.n,eii van ae Sovjet-Unie.
De getallen, geven het aantal lijndivisies
( Inf . , Meen., Tank, Cav. div's) aan.
Totaal 175 - 180 lijndivisies

15) W. F r o n t

F r o n t "M i d. d e n - 3 i b e r i ë"

(Samen mat Verre Oosten 41 - 4°)

ZEER GEHEIM SCHAAL t:20.000.0OO



Situatieoverzioht West-T3uroi
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Situa-tieoverzicht West-Europa
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Dislocatie van het
SOVJET IBOER

in Ooat-Duitsland

deel van
g g - gg

deel van

19333 Stoet
leger

8 Garde
leger

meen. Ie ge ri»

3 Garde
mech.legar

Zossen-
Winsdorf

Hillsfslebe

, , IV
l l Art

Cor

Königsbruck

Kudols tadtf



Dislocatie van de
SOVJET LDCHTSTRIJD

KRACHTEN

Aantal Jagers:
720 - 900

Aantal Bommen-
werpers:

180 - 240
Jagers

Bommenwerpers
Aantal Slag-
rliegtuigen:

240 - 300
Slagvltgn.

Jt

Werneuchen

Brandenburg

i-K»theh

a<i4ÉBL

Grossenhain
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Dialocatie
K.V.P.

Maart 1953

Totale sterkte
ruim 100.000

Sterkte
"Korps Nord

50,000
/ ff Gemiddelde sterkte

' tlrt-t *>M«4* ~+M 1 l 4*11"Dienst stelle
2,000

Sterkte

Brandenburg/
Hohenstücken

Leipzig

Weissenfels

Frankenberg
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ZEER GEHEIM Dislocatie van d* troepen in ALBANIË.

OEEN Hussisohe troepen.
Mil. missie van 500 man.

Albanese troepeni
Sterkte i 45-000
Liohtingen: 1930-1931-1932-

1933
Liohtingssterktei

+. 10.000
Qrenstroepen tehoren tot

het leger.

Troepen Nationale
Veiligheid! 15.000

-Gedeeltelijk
in Korce en
Delvine.
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