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Ex nr 1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11 t/m 38

Chef Generale Staf
1ste Sous-Chef Generale Staf
2de Sous-Chef Generale Staf
Chef Kabinet M,v.O.
Commandant 1 leger Korps
Nederlands Territoriale Bevelhebber
Basiscommandant
Hoofd Sectie G-1
Hoofd Sectie G-3
Hoofd Sectie G~4
Sectie G-2

Voor wat betreft de kennisname en distributie
van de in dit PERINTREP voorkomende inlichtin-
gen, moge in herinnering worden gebracht het
schrijven C.G.S. d.d. 6 Mei 1953, nr. G2/10112
Z.G. , waarbij het volgende werd bepaald m.b.t.
de geclassificeerde gegevens s
ZEER GEHEIM geclassificeerde gegevens mogen
niet verder worden gedistribueerd^
GEHEIM geclassificeerde gegevens dienen niet-
verder te komen dan de Divisiecommandanten?
CONFIDENTIEEL en DIENSTGEHEIM geclassificeer-
de gegevens kunnen desgewenst verwerkt worden
in de periodieke berichtgeving aan regimenten
respectievelijk bataljons, enz.
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Het politieke gedeelte van dit rapport
r* is getoetst aan de mening van het Minis-

terie van Buitenlandse Zaken.
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1. SAMENVATTEND OVERZICHT EN BEOORDELING VAN DE TOESTAND,
v x

GEHEIM 1-1. Samenvattend Overzicht. Verwijzing
-01 De SOVJET-UNIE streeft een, althans tij-

delijke, ontspanning na.
De neutraliteitsgedachte is aan dit stre-
ven dienstbaar gemaakt. 2,iéQ1

-02 De "koude oorlog" heeft tot gevolg gehad
dat s
- de Westelijke eenheid toenam?
- Westelijke "bases aan de peripherie van

het Sovjet gebied werden opgericht.
- WEST-DUITSLAND in de NAVO werd opgeno-
men.

Het is dus verklaarbaar, dat de SOVJET-
UNIE de aan de koude oorlog ten grondslag
liggende spanningen wil opheffen, temeer
daar voortzetting de vorming van een West-

• ' duits leger zal versnellen, 2.1.Q2
-03 Het is dan ook begrijpelijk dat de SOVJET-

UNIE, toen de Parijse accoorden eenmaal
getekend waren, een Oostenrijks Staatsver-
drag voorstond, hetwelk, gezien de bedongen
economische concessies, weinig nadelen voor

f de SOVJET-UNIE medebracht, terwijl de voor-
delen waren dat s
- het verlangen naar ontspanning werd ge-

1 demonstreerde
- de neutraliteitsgedachte, vooral in
DUITSLAND, een stimulans kreeg?

- de neutrale saillant OOSTENRIJK het NAVO-
verdedigingssysteem minder hecht maakte. 2.1.03

-04 Om het Westen van zijn vredeswil te over-
tuigen?
- werden nieuwe ontwapeningsvoorstellen in-

gediend, welke het Westelijke standpunt,
met uitzondering van de controle op de
uitvoering, zeer dicht naderden? 2.1.04

- werd de mogelijkheid van coëxistentie
weer meermalen naar voren gebracht. 2.1,05

-05 De toekomstige positie van DUITSLAND blijft
bepalend voor het Sovjet beleid, althans
in EUROPA. Een neutraal DUITSLAND betekent
thans voor de SOVJET-UNIE, gezien de gewij-
zigde status van WEST-DUITSLAND, wellicht
de gunstigste oplo.ssing. . 2.1;07

-06 Bovendien vormt een neutraal DUITSLAND te-
zamen met ZWEDEN, ZWITSERLAND, OOSTENRIJK
en JOEG-0-SLAVIë een neutrale gordel tussen
het communistische blok en de Europese
NAVO-landen, met als gevolgs
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GEHEIM - vermindering van spanningen, hetgeen in-
direct een vermindering van de Westelij-
ke defensie-inspanning zal betekenen^

- opleving van de Oost-West handel en de
mogelijkheid strategische goederen via
de neutrale landen te importeren^

- het stimuleren van de neutraliteitsge-
dachte in bepaalde NAVO-landen doordat
deze economische voordelen onderkend wor-
den, hetgeen indirect tot wrijvingen in
het Westelijke blok kan leiden.

Bij een eventueel -conflict in het Oosten
zou deze neutrale gordel het grootste nut
voor de SOVJET-UNIE afwerpens
het Westen is genoodzaakt de neutraliteit
van deze landen te schenden, waarbij gere-
kend moet worden op°
- de invloed op de wereldopinie (vooral
INDIA, c.s.);

- de mogelijkheid de neutrale landen in het
communistische kamp te drijven,

of het Westen moet de SOVJET-UNIE het voor-
deel van een oorlog zonder Westelijk front
gunnen. 2.1.08

-O? Bovenstaande doelstelling belicht de nood-
zaak voor de SOVJET-UNIE goede betrekkingen
met JOEGO-SLAVIë en INDIA te entameren.
Mogelijk verklaart dit het bezoek van
KHRUSHCHEV, BULGANIN, c.s .aan BELGRADO, en •
het aan NEHRU bewezen eerbetoon tijdens zijn
bezoek aan de SOVJET-UNIE. 2.1.1 o

-08 Het is nog te vroeg .om te bepalen of het
bezoek aan BELGRADO de gewenste resultaten
voor de SOVJET-UNIE heeft opgeleverd. De
overtuiging moet echter hebben bestaan dat
een, van te voren afgewogen, minimum aan
nuttig effect bereikt zou worden, hetwelk
zou opwegen tegen de nadelen aan het be-
zoek verbonden (prestigeverlies, aanmoediging
van het "Titoïsme" in de andere communis-
tische landen). 2.i.09

-09 Gezien het voorafgaande is het duidelijk dat
de conferentie van de Oosteuropese landen
te WARSCHAU een gematigd verloop had.
Immers s
- toetreding stond ook open voor andere sta-

ten, ongeacht hun politieke bestel;
- beslissing m,b.t. de militaire bijdrage
van OOST-DUITSLAND werd aangehouden.

• Hiermede werd de deur opengehouden voor resp.
het "collectieve veiligheidsstelsel1' en on-
derhandelingen m.b.t. het Duitse vraagstuk. 2,i.11

-10 De huidige voorliefde van de SOVJET-UNIE
voor bilaterale besprekingen bleek ook uit
de thans begonnen onderhandelingen over een
vredesverdrag met JAPAN, alsmede aan de tot
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2.1,

2 .2 ,

14

-.1 ,

GEHEIM FAURE en PINAY gerichte uitnodiging voor
T" -een bezoek a a n MOSKOU.- < • - . ; • • • i . : . . ; , - •, 2.1.12

-1Ï De' verklaring van de SOVJET-UNIE dat hij :.. '•• , i '
1 niet onverschillig bleef voor het slechter

worden van de toestand in-het NABIJE-, en -
MIDDEN-OOSTEN, door- de pogingen .van het-.
Westen om deze landen in militaire:-groepe-
ringen te betrekken, sterkte^SIRIë om aan-
sluiting bij het Turks-Iraakse verdrag af
te;:wijzen, ; • • : • ; 2,1.13

-1.2 Het wordt* aannemelijk geacht dat'de SOVJET- • < .<
'-' UNIE:óp"de komende conferentie der Gróte

Vier vanuit een remisestelling wil onder-
handelen, en alleen tot concessies bereid
zal'zijn, indien thans nagestreefde doel-
stellingen verwezenlijkt worden. Het stel-
len van.voor de SOVJÉT-UNIE onaanvaardbare
eisen zou tot een verscherping van de toe-
stand kunnen leidenT"~* ' ~~~" •

-13 .Opmerkelijke wijzigingen in de binnenlandse
politiek van de SOVJET-fJNIE deden zich niet
voor. " ' '• . . . . . , . . < . - . .,:; -
MA1ENEOV .blijft een vooraanstaande plaats
innemen. KHRUSHCHEV's positie lijkt door
de benoeming van zijn aanhanger, Maarschalk
v.d.S.U. KÖNIEV tot Opperbevelhebber van
de Verenigde Oosteuropese strijdkrachten,
versterkt. Het sanctionneren van het "Titoas-
me" kan echter op de duur voor hem een ge-
vaar betekenen, ondanks het feit dat duide-
lijk een doel werd nagestreefd waarbij alle
middelen geheiligd waren. ?.2.3,

-14 Ho.ewel sommige waarnemers steeds weer wij-
zen op de toenemende invloed van de mili-
taire autoriteiten, bestaat dezerzijds de
mening, dat bedoelde leiders zich onvoor-
waardelijk achter de Partij gesteld hebben,
en dat hun populariteit thans uitgebuit
wordt om het politieke beleid ingang te
-doen vinden,

-1.5 Het aantal Ministeries en Staatscommissies
werd verder uitgebreid.
Belangrijke mutaties vonden niet plaats.

t/m
-16 Het bezoek van KHEUSHOHEV en BölGAlIN aan

SOFIA en BOEKAREST (waar ook de leiders
van de andere Satellietlanden aanwezig wa-
ren) direct na het bezoek aan TITO, diende
vermoedelijk om hen op de hoogte te stellen
van de thans te volgen richtlijnen.
In enige Satellietlanden werden verscherpte
veiligheidsmaatregel en g enomen. 2.3,

-17 Geen opzienbarende mutaties hadden in de
Satellietlanden plaats. 2.3,

t/m 2.3,

2.2

2.2
2 ;2
2.2
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GEHEIM -18 De belangstelling van de SOVJET-UNIE voor
het inter-planetaire verkeer bleek uit de
oprichting van een permanente, int er-•'•:•
departementale commissie. 2,4.2.
Op een, in begin Juli te MOSKOU te houden
congres zullen Sovjet geleerden rapporte-
ren over de vorderingen op kernphysisch
gebied in de SOVJET-UNIE. 2,4.3.

-t9 Als bijlage I is een kort overzicht opge-
nomen van dé ontwikkeling na d© twoodc
wereldoorlog van do uitrusting Van. hét
Sovjet leger. 2.5.1-1
Aan nachtelijke acties wordt, gezien de
talrijke publicaties, groot belang toege-
kend. 2.5.1-2
Het heeft de schijn dat de bevolking van
de SOVJET-UNIE langzamerhand vertrouwd
gemaakt wordt met de mogelijkheid van een
preventieve oorlog. 2,5.1-3

-2Q Het zomeroefenprogramma van de Sovjet
troepen in DUITSLAND wijkt van dat van
vorige jaren af. Slechts drie divisies
zijn alsnog naar de oefenterreinen vertrok-
ken (14 in 1954)| de overige oefenen in
de nabijheid van de garnizoenen, waarbij
sommige kleinere onderdelen bij toerbeurt
naar een oefenterrein gezonden worden. 2.5.2-1
Van de door nieuwere typen vervangen tanks
en artillerie wordt slechts een klein ge-
deelte der artillerie naar de SOVJET-UNIE
afgevoerd. De aanwezige hoeveelheid tanks
en artillerie in OOST-DUITSLAND is dien-
tengevolge aanzienlijk toegenomen. 2.5.2-2

-̂ 1' in een grafiek (pag* 25 ) is een overzicht
gegeven van de huidige sterkte der Satel-
lietlegers, alsmede van het oefenniveau
dat in 1953 en 1954 werd bereikt benevens
het in 1955 te verwachten niveau. , 2.5.4.

DIENST- -22 De reeds in het begin van het jaar wederom
GEHEIM ' ingevoerde ontwikkeling van de zware in*-.-

dustrie en de landbouw blijft prioriteit
genieten boven de productie van consumptie-
goederen.
In de SOVJET-UNIE, OOST-DUITSLAND, HONGARIJE
en ALBANIë werden dit jaar geen prijsver-
lagingen voor consumptiegoederen aangekon-
digd, aangezien de koopkracht meer is toe-
genomen dan de productie van voedingsmidde-
len en verbruiksartikelen. 4.1.

**Het Oostenrijkse staatsverdrag bevat voor
de SOVJET-UNIE een groot aantal voordelige
economische bepalingen. 4.2.

GEHEIM _In de SOVJET-UNIE worden zware straalbom-
menwerpers reeds in serie geproduceerd. . ,
Behalve in TSJECHO-SLOWAKIJE worden nu ook
in POLEN tanks gefabriceerd;

ZEER GEHEIM
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GEHEIM Dergelijke productiecentra, dient achter
het Ijzeren Gordijn, zijn van groot logi-
stiek belang voor de SOVJET-UNIE. 4.3.

- De economische coördinatie van de landen
van het SOVJET-BLOK zal bespoedigd worden.
Hiervoor heeft de COMECON zijn leden-lan-
den een aantal richtlijnen gegeven. 4.4.1.

PJENST- - Wederom werd een aantal overeenkomsten be-
•̂ EEgï̂ ' • treffende technisch-wetenschappelijke sa-

menwerking gesloten. Ook HONGARIJE en BUL-
GARIJE werden door de SOVJET-UNIE uitgeno-
digd zich aan te sluiten bij een overeen-
komst, volgens welke de SOVJET-UNIE een
aantal Satellietstaten hulp bij kernphy-
sisch onderzoek zal verlenen. 4.4.2.

- De SOVJET-UNIE heeft orders, zowel voor in-
vesterings- als voor consumptiegoederen,
welke in ENGELAND waren geplaatst, geannu-
leerd, 4.5.

-23 Te BAGUIO op de PHILIPPIJNEN is een conferen-
tie van militaire deskundigen gehouden uit
landen aangesloten bij de ZOAVO.
Op deze conferentie werd een aantal aanbeve-
lingen voor het organiseren van de verdedi-
ging van Zuid-Oost-AZIë goedgekeurd, 3.1.01

GEHEIM -24 In April werd te BANDUNG de Aziatisch-Afri-
kaanse conferentie gehouden, waarop een groot
aantal Aziatische en Afrikaanse landen Jïim
onderlinge belangen en problemen besprak. ..
Opmerkelijk was dat het communisme door vele
Aziaten werd verworpen. Het schijnt vooral
de economische en culturele samenwerking te
zijn, waarop de deelnemende landen hun hoop
op verdere resultaten vestigden. 3.1.01

DIENST- -25 Het defensie^ vermogen van FORMOSA werd opge-
GEHEIM" voerd, terwijl de communisten op het vaste-

land van CHINA hun potentiële aanvalskracht
opvoerden.
CHOU EN LAI heeft zich bereid verklaard met
vertegenwoordigers van Nationalistisch-CHINA
te praten. CHIANG KAI SHEK heeft verklaard
niet met vertegenwoordigers der communisten
te willen onderhandelen.
De gevechtsactiviteit is sterk verminderd. 3.1.02

-26 Communistisch CHINA krijgt een nieuwe dienst-
plichtwet. Vrijwilligers worden ontslagen en
door dienstplichtigen vervangen.
Aanleg en uitbreiding van vliegvelden op het
vasteland tegenover FORMOSA vindt voortgang,
evenals op het eiland HAINAN, waar meer dan
honderd straalvliegtuigen zijn gestationneerd. 3.1.03

-2y Tussen FRANKRIJK en de V.S. kwam een compromis
tot stand, waardoor zowel het staatshoofd
- BAO DAI - als de premier - DIEM - gehand-
haafd bleven.
De regeringstroepen van ZUID-VIETNAM zijn tot

ZEER GEHEIM
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DIENST- • actie overgegaan tegen de BINH XUYEN en
GEHEIM de HOA HAO s eeten tengevolge waarvan

deze groepen uit elkaar werden geslagen
en nu uitsluitend nog guerilla-acties kun-
nen voeren.
De Franse Commissaris-generaal, generaal
ELY, is op eigen verzoek, van zijn ambt
ontheven.
FRANKRIJK zal voorshands nog een strijd-
rnacht van 70.000 man in ZUID-VIETNAM gesta-
t i arm, eer d laten ter bescherming van de
Franse burgers, hun bezittingen en de rub-
burplantages. 3.1.04

-28 Het bezoek van NEHRü aan de SOYJET-UNIE
leidde tot afspraken tussen beide landen
inzake versterking van de betrekkingen
speciaal op economisch, cultureel en weten-
schappelijk terrein.
In NIEUW-DELHI werd in April een interna-
tionale communistische conferentie gehou-
den, kennelijk met de bedoeling verwarring
te stichten met het oog op de komende
Aziatisoh-Afrikaanse conferentie. De deel-
nemers kantten zich speciaal tegen druk op
Aziatische landen om hen te dwingen tot
aansluiting bij militaire pacten. 3.1.05

-2g Het is aannemelijk dat (in INDONESIë") bij
de verkiezingen op 2g September de MASJUMI-
partij als nummer één uit de bus zal komen,
gevolgd door de communistische partij.
Het Ghinees-Indonesische verdrag betref-
fende dubbele nationaliteit van Chinezen '
werd ondertekend.
De instelling van een VlIIe militair terri-
torium (DJAKARTA RAYA)^ zo zeer gewenst door
de communistisch georiënteerde minister IWA
KÜSÜMASUMANTRI, heeft nog niet zijn beslag
gekregen.
De onveiligheid in ATJEH nam toe.
De plaatsvervangende Chef-staf van het
Indonesische leger is geschorst in verband
met de door hem georganiseerde boycot tegen
het in functie treden van de nieuw benoemde
stafchef generaal-majoor BAMBANG UTOYO. 3.1.06

-30 JAPAN voert momenteel besprekingen met de
SOVJET-UNIE o.a. inzake de teruggave van
een aantal eilanden dat bij het einde van
de oorlog aan RUSLAND werd toegewezen.
De handel tussen JAPAN en communistisch
CHINA zal op een andere basis moeten worden
opgebouwd dan voor de oorlog het geval was.
CHINA vei ' j,ngt hoofdzakelijk productiegoe-
deren. 3.1.07

-31 In de strijd tegen de rebellen werden door
' "' het Birmaanse leger operaties op groter

schaal dan tevoren uitgevoerd.
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DIENST- • ])e totale sterkte van de rebellen be-
draagt 15.000 a 2Q.OOO man.
ISRAëL, JOEGO-SLAVIë en ZWEDEN hebben wa-
pens aan BIRMA geleverd. 3.1.08

-32 AUSTRALlë werkt aan de opbouw van de de-
fensie. In dit kader zijn plannen ontwor-
pen tot oprichting van twee parate divi-
sies, terwijl aandacht zal worden geschon-
ken aan training voor atomische oorlog-
voering, jungletraining en guerilla-oorlog.
Het aantal legerscholen wordt uitgebreid.
Hierdoor zal de defensiebegroting hoger
zijn dan vorig jaar» 3.1.09

-33 Het Thailandse vrijwilligersleger zal door
de VERENIGDE STATEN worden uitgerust en
bewapend. Het uitroepen van een z.g.
"vrije THAI-staat" in NOORD-VIETNAM heeft
de Thailandse regering genoodzaakt extra
troepen en politie-eenheden naar de grens
met NOORD-VIETNAM te zenden. 3.1.10

-34 In de kroonkolonie SINGAPORE zijn algemene
verkiezingen gehouden. De stakingen, die
hierop volgden en sterk ondersteund wer-
den door leerlingen van Chinese middel-
bare scholen, werden door krachtig optre-
den van de premier onderdrukt. , 3.1.11

-35 In het MIDDEN-OOSTEN werd door ENGELAND
een verdrag met IRAK gesloten,- bovendien
sloot ENGELAND zich bij het Turks-Iraakse
pact aan. Verzoeken orn aansluiting bij
dit pact, gericht aan andere landen in het
MIDDEN-OOSTEN, hadden slechts, een negatief
resultaat. Aansluiting van PAKISTAN kan
binnen afzienbare tijd worden verwacht.
ISRAëL richtte tot de VERENIGDE STATEN het
verzoek om een wederzijds verdedigingspact
te sluiten. 3.^.1 .

-36 De spanning tussen EGYPTE en ISRAëL duurt
voort. Bemiddelingspogingen hebben nog
weinig succes. 3.2.2.

-37 Het conflict tussen AFGHANISTAN en PAKI-
STAN leidde tot het ontzeggen van het ge-
bruik van Pakistaanse havens aan AFGHANIS-
TAÏf, waardoor dit land economisch meer af-
hankelijk wordt van de SOVJET-UNIE. 3.2.3.

-38 Het nieuwe legerplan in de V.S. is nog
steeds niet door het huis van afgevaardig-
den goedgekeurd.
Wel is de militaire begroting-gebaseerd op
25/£ vermindering- aanvaard.
Admiraal RADFORD heeft gewezen op de be-
langrij klte i d van de geallieerde landen voor

de VERENIGDE STATEN.
In verband met de onverwacht snelle serie-
productie van Russische zware bommenwer-
pers heeft de Amerikaanse luchtmacht order
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DIENST- -ï'̂ -1;-̂  ̂ gegeven de productie van B-52 interconti-
/•r-rsn--™-!-™ "5̂ 1 •"* ',nentale bommenwerpers met 25̂  te verhogen. 3.3-1-

•̂39 ENGELAND beschikt over eerf"strategisohe
reserve van twee divisies.
Men heeft in ENGELAND nu ook een Britse
A-en/of H-bom luchtbasis..
De reeds aangekondigde oprichting van een
"Mobile Defence Corps" voor de atoomoorlog-
voering is ten uitvoer gebracht. 3.3.2.

-40 De toestand in NOORD-AFRIKA is steeds slech-
ter geworden, hetgeen de Fransen gedwongen
heeft steeds meer troepen daarheen te zen-
den.
Alhoewel T UNESIe zelfbestuur heeft gekre-
gen verwacht men daar nog moeilijkheden
met de radicale vleugel van de NE O-DES T O UR-
partij.
In KAMERCENhebben zich op verscheidene
plaatsen onlusten voorgedaan.
In FRANKRIJK zal de defensie op ministe-
rieel niveau geleid worden door een Minister
van defensie, bijgestaan door drie staats-
secretarissen. • 3.3.3.

-41 Op 5 Mei 1955 is WEST-DUITSLAND een souve-
reine staat geworden. Hierdoor is het moge-
lijk dat een begin wordt gemaakt met de op-
bouw van Westduitse strijdkrachten.
Hiertoe moet echter eerst een grote hoeveel-
heid wetgevende arbeid worden verricht.
De basis van het personeelsbeleid zou wor-
den gevormd door de "Freiwilligengesetz".
Daar veel vertraging voorzien werd bij de
behandeling van genoemde wet, heeft het ka-
binet een noodwet geformuleerd om vast een
begin te kunnen maken met de werving van het
kader voor de toekomstige strijdmacht. 3.3-4.

-42 OOSTENRIJK is souverein geworden. Verwacht
mag worden, dat deze staat een politiek van
stricte neutraliteit zal volgen.
Vele problemen moeten worden opgelost al-
vorens men met de opbouw van de strijdkrach-
ten kan beginnen. 3.3.5.

-43 Door de a.s. terugtrekking van de geallieer-
de troepen uit OOSTENRIJK zal de verdediging
van iTALIë zeer bemoeilijkt worden. De NAVO-
leiding overweegt dan ook de thans in OOS-
TENRIJK gelegerde Amerikaanse troepen in
Noord-ITALIë te stationneren. 3.3.6.

-44 De V.S» zijn begonnen met de aanleg of ver-
betering van marine- en luchtbases in SPANJE. 3.3.7.

-45 Het Russische bezoek aan BELGRADO is voor de
wereld e^n grote verrassing geweest.
Aanbeveling verdient het, met het trekken
van conclusies terzake, enige reserve in acht
te nemen. 3.3.9.

l GEHEIM
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1.2. Beoordeling van de toestand,

De regering van de SOVJET-UNIE heeft
zich klaarblijkelijk gerealiseerd, dat
zijn politiek gedurende de laatste ja-
ren eerder tot versterking dan tot ver-
zwakking van de Westelijke wereld-heeft
geleid.
Aangenomen mag worden, dat de SOVJET-
UNIE er thans naar streeft s
de weerstand en paraatheid van het Wes-
ten stelselmatig te ondergraven, tijd
te winnen teneinde de economie- van het
SOVJET-BLOK te versterken en de verhou-
ding tussen de atomische strijdmiddelen
van de V.S„ en de SOVJET-UNIE ten eigen
bate te wijzigen.
Met dit oogmerk zal de SOVJET-UNIE wel-
licht nu genegen zijn - zij het ogen-
schijnlijk of tijdelijk - vergaande
concessies te doen; het is zelfs moge-
lijk dat bepaalde belangen in of van
de Satellietlanden hiertoe zullen wor-
den opgeofferd. De leuze van "vreedza-
me coëxistentie"zal stelselmatig worden
aangeheven.
De SOVJET-UWIE zal er in dit verband
tevens naar blijven streven de mogelijk-
heid van een wereldoorlog verder naar
de achtergrond te verschuiven en gelijk-
tijdig op de versohrikkingen van een
dergelijke oorlog steeds de klemtoon
leggen.
Inmiddels is en wordt echter de paraat-
heid van de Russische en de Satelliet-
strijdkrachten opgevoerd.
De volgende woorden uit een rede van de
Sovjet theoreticus Dimitri A.MANTJILSKI,
welke werd uitgesproken op de LENIN-
School te MOSKOU in 1931 - vier en twin-
tig jaar geleden - mogen dan ook een
waarschuwing zijns
|(De totale oorlog tussen communisme en
^kapitalisme is onvermijdelijk. Vandaag
':zijn wij natuurlijk nog niet sterk ge-
^noeg om aan te vallen. Onze tijd komt
'-over 2o of 30 jaar. Om te winnen zullen
||wij het verrassingselement van node heb-
)(ben. De bourgeoisie moet in slaap ge-
-wiegd worden. Daarom zullen wij begin-
'-nen met het lanceren van het meest
-spectaculaire vredesoffensief, dat ooit
-vertoond werd. Er zullen opwindende
^'voorstellen en ongehoorde concessies
rjgedaan worden. De kapitalistische lan-
-den - dom en decadent - zullen het toe-
juichen aan hun eigen ondergang mede
|| t e werken. Zij zullen een nieuwe kans
-op vriendschap aangrijpen. Zodra hun
-•waakzaamheid verslapt is, zullen wij hen
-met gebalde vuist vermorzelen.'

•rr/j L.
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GEHEIM 2. VERANDERINGEN IN DE TOESTAND VAN HET SOVJET-BLOK.

2 « 1 - SOVJET-UNIE - Buitenlandse politiek.

2.1.01 Gedurende de verslagperiode heeft zich de opmer-
kelijke koerswijziging in de buitenlandse politiek
van de SOVJET-UNIE duidelijker gemanifesteerd,
zich kenmerkende door het doelbewuste nastreven
van een, althans tijdelijke, ontspanning.
Aan dit streven is de neutraliteitsgedachte dienst-
baar gemaakt, waartoe bilaterale onderhandelingen
of besprekingen plaatsvonden, c.q. in uitzicht
zijn gesteld met landen die, of neutralistisch in-
gesteld zijn, of sterke, voor neutraliteit gepor-
teerde fracties bezitten.

2.1.02 Aangenomen mag worden dat het toetreden van WEST-
DUITSLAND tot de NAVO de aanleiding tot deze
koerswijziging is geweest. De "koude oorlog" was
immers o.m. een 'gevolg van het Sovjet streven oms
- de totstandkoming van een zelfstandig, bewapend
WEST-DUITSLAND'te verhinderen;

- de Westelijke eenheid in het algemeen en de NAVO
in het bijzonder, afbreuk te doen.

Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat
deze doelstellingen verlaten zijn.
Voortzetting van de "koude oorlog" zal echter;
- de vorming van een Westduits leger versnellen;
- de Westelijke eenheid doen toenemen, .
en dus de Sovjet doelstellingen in tegengestelde
zin beïnvloeden.
Bovendien heeft de "koude oorlog" tot gevolg gehad
dat Westelijke bases aan de peripherie van het
Sov-jet gebied werden opgericht.
Het is dus verklaarbaar dat de SOVJET-UNIE thans
de aan de "koude oorlog" ten grondslag liggende
spanningen zou willen opheffen.

2.1.03 In dit licht bezien is het begrijpelijk dat de
SOVJET-UNIE, na de bekrachtiging van de Parijse
accoorden, tot een spoedige tekening van het Oos-
tenrijkse Staatsverdrag wilde overgaan.
Immers;
- het Westen, dat om daden gevraagd had, kreeg

hiermede een bewijs voor het verlangen van de
SOVJET-UNIE naar ontspanning;

- het neutrale, vrije OOSTENRIJK vormde voor vele
Duitsers een lichtend voorbeeld, dat navolging
verdiende;

- de neutraliteitsgedachte, welke in diverse NAVO-
landen aanhang heeft, kreeg een nieuwe stimulans;

- de nadelen voor de SOVJET-UNIE waren gering,
dank zij de bedongen economische concessies
(zie 4.2. );

- de neutrale saillant, waardoor Zuïd-DUITSLARD.
van ITALIë gescheiden werd, maakt het NAVO-verde-
digingssysteem minder hecht.
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GEHEIM 2,1.04 De pogingen van de SOVJET-UUIE om het Westen van
zijn vredeswil te overtuigen, leidden vermoedelijk
ook tot de "nieuwe" ontwapeningsvoorstellen, welke
op 10 Mei te LONDEN op de vergadering van de sub-
commissie van de VN-ontwapeningscommissie werden
ingediend.
Deze , voor een groot deel van het Westen overge-
nomen voorstellen, naderden vanzelfsprekend het

*, *.**» .Weste l i jke standpunt; alleen de controle op de
l
struikelblok.

. e e e s a n p u n ; a e e n e c o n r e p e
l uitvoering van de ontwapening vormde alsnog een
' s t rukelblo

2.1.05 De toenaderingspogingen kwamen ook tot uiting in
vele uitspraken m.b.t. coëxistentie, welke weer
in deze periode werden gehoord.
Als voorbeelden mogen dienens
- KHRUSHCHEV verklaarde tijdens een rede te WARSCHAU

ter gelegenheid van de 10e herdenking van het
Russisch-Poolse Verdrag (20 April), dat "vreed-
zame coëxistentie tussen het communistische en
het kapitalistische kamp de enige juiste weg was
voor het volgen van internationale betrekkingen";

- ZHUIfOV richtte een boodschap aan de buitenlandse
Persclub te NEW-YORK tijdens de jaarlijkse bijeen-
komst en deed een indirect beroep op vreedzame
coëxistentie;

- KAGANOVI.CH verklaarde op 8 Mei. te PRAAG.;
i "Revoluties z'ijn .niet voor 'expor't̂ besteCi-d,. Wij

zijn niet van plan de revolutie te exporteren
^ en "Wij zijn bereid tot vreedzame samenleving

met concurrentie. Wij zijn ervan overtuigd dat
het socialistische systeem als overwinnaar uit
deze concurrentiestrijd te voorschijn zal komen"j

- KHRUSHCHEV verklaarde tijdens de slotbijeenkomst
van het drie-daagse industriële congres te MOSKOU
op 18 Mei, dat het fundamentele beginsel van de
Sovjet buitenlandse politiek de aanvaarding is
van de mogelijkheid en noodzaak van vreedzame
samenleving van verschillende sociale stelsels.

2*1.06 De annulering op 7 Mei van het Vriendschapsverdrag
van 1942 met GROOT-BRITTAOTiëen van het Verdrag
van 1944 met FRANKRIJK past niet in het kader van
deze toenaderingspogingen.
Dat deze opzegging doorgang vond uit prestige-over-
wegingen (gezien de herhaalde dreiging dat ratifi-
catie der Parijse accoorden tot deze stap zou lei-
den) is géén steekhoudend argument.
De SOVJET-UNIE heeft zich immers op 26 Mei accoord
verklaard met een Conferentie van de Grote Vier,
waarbij ook het Duitse vraagstuk ter sprake zal

<;• komen, terwijl hij te kennen had gegeven dat rati-
ficatie der Parijse accoorden verdere bespreking
over het Duitse vraagstuk uitsloot (zie Perintrep

* 4/54 punt 2.1.8).

ZEER GEHEIM
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2 .1 . 07

2.1.08
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'v

/kunnen

Veeleer kan de opzegging van bovenbedoelde ver-
dragen gezien worden als een vriendelijke geste
t.o.v. DUITSLAND, waartegen deze verdragen in
feite gericht waren.

Bovenstaande veronderstelling wint aan waarschijn-
lijkheid indien de onder 2.1.02 vermelde situatie
in aanmerking wordt genomen.
De toekomstige positie van DUITSLAND blijft voor
de SOVJET-UNIE, waar LENIN's uitspraak "wie
DUITSLAND heeft, bezit EUROPA" bepalend is voor
het beleid, van primair belang.
Onder de gewijzigde omstandigheden zou een neutraal
DUITSLAND voor de SOVJET-UNIE wellicht de gunstig-
ste oplossing betekenen. Het moet dan ook niet
uitgesloten worden geacht dat de SOVJET-UNIE tot
bepaalde concessies, i.c. het gedeeltelijke opoffe-
ren van zijn positie in OOST-DUITSLAND, bereid is
om dit doel te verwezenlijken.
Verwacht mag worden dat dit streven op de Confe-
rentie van de Grote Vier naar voren zal komen,
ondanks het feit, dat MOSKOU, vermoedelijk door de
koele Westelijke reacties, zich hiervoor minder
geïnteresseerd toont gedurende de laatste weken.
De op 7 Juni aan ADENAUER gerichte uitnodiging om
een bezoek aan MOSKOU te brengen, zal vermoedelijk
ook dit streven tot achtergrond hebben.

Bovendien zou een neutraal DUITSLAND, in samenhang
gezien met ZWEDEN, ZWITSERLAND, OOSTENRIJK en
JOEGO-SLAVIë (zie 2.1.09 ) een vrijwel gesloten
neutrale gordel scheppen, welke de SOVJET-UNIE
onder de huidige omstandigheden zeer belangrijke
voordelen zou/opleveren. Deze neutrale zone tussen
het communistische blok en de Europese NAVO-landen,
zous
- de thans gewenste vermindering van spanningen

opleveren, althans in het Westen;
- de opvoering van de Westelijke paraatheid vertra-

gen, daar bij een afname van het oorlogsgevaar
de Westelijke openbare mening een vermindering
van de defensie-inspanning zal eisen;

- de Oost-West handel en de invoer van strategische
goederen via deze neutrale gordel, aanzienlijk
vergemakkeli jken^

- de neutraliteitsgedachte in bepaalde NAVO-landen
stimuleren doordat de bovengenoemde economische
voordelen onderkend worden, en aldus wrijvingen
veroorzaken.

Maar wëllloht;. zou, vanuit Sovjet standpunt bezien,
deze neutrale gordel -zijn grootste nut afwerpen
als een conflict in het Oosten zou ontstaan. Het
Westen is dan genoodzaakt, of de grenzen dezer
neutrale landen te schenden - hetgeen zeker van
invloed op de wereldopinie zou zijn (vooral INDIA)
en de mogelijkheid met zich mede zou brengen dat

GEHEIM
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GEHEIM deze landen in het communistische kamp gedreven
v zouden worden - of de SOVJET-UNIE het voordeel te

gunnen van een oorlog zonder Westelijk front.
Het is duidelijk dat de SOVJET-UNIE voor deze con-

\e ook aanhang in het Westen zal vinden. Behalve
de neutralis-ten zullen ook zij, die de uitwerking
van A- en H-wapens in het dichtbevolkte EUROPA
vrezen, het idee van een neutrale zone toegedaan
zijn. Bij de- komende conferentie der Grote Vier
zal hiermede rekening gehouden moeten worden.

2.1.09 Indien het voorgaande een juiste interpretatie
vormt van de huidige doelstellingen der SOVJET-UNIE,
dan is het duidelijk dat de verhouding van de
SOVJET-UNIE tot JOEGO-SLAVIë (en ook INDIA) hierbij
van groot gewicht is.
Dit zou één der redenen kunnen zijn die de Sovjet
leiders tot een "tocht naar GANOSSA" deden beslui-
ten.
Het spreekt vanzelf dat KHRUSHCHEV c.s. de nadelen
aan deze tocht verbonden (verlies van prestige,
aanmoediging van "Titoïsme" in de andere communis-
tische landen) terdege hebben afgewogen tegen de
voordelen welke het bezoek aan BELGRADO kon bren-
gen.
Zij moeten de overtuiging hebben gehad dat een
door hen van te voren afgewogen minimum aan nuttig

jf effect bereikt zou worden, hetwelk reeds voldoende
geacht kon worden om het bezoek te motiveren.
Of alle resultaten van de gevoerde besprekingen"in

C , het op 2 Juni-getekende slotcommuniqué (zie 3-3.9-2)
zijn vastgelegd kan niet worden bepaald. Wellicht
zullen komende reacties en beslissingen hierom-
trent een aanwijzing kunnen geven.
In dit verband verdient de zinspeling van ÏÏLBRICHT,
de niet 'altijd'iri tact 'uitmuntende 1e Secretaris
van de SED ('O OS T-DUITS LAND), waarin gewezen werd. -
op hetgeen zich na de in de historie bekende "tocht
naar GANOSSA" afspeelde, de .aandacht.
De SOVJET-UNIE heeft in elk geval bereikt dat;
- een deel der vrije wereld van zijn vredeswil

overtuigd is;
- JOEGO-SLAVIë met meer argwaan door het Westen
bezien wordt;

- het BALKAN-PACT, zeker v.w.b. de militaire samen-
werking, in betekenis is afgenomen;

- JOEGO-SLAVIë, via economische en culturele betrek-
kingen, weer openstaat voor infiltratie met de
communistische doctrine van de SOVJET-UNIE.

2.1.10 De wijze waarop NEHRU op 7 Juni te MOSKOU ontvan-
gen werd, en het eerbetoon hem bewezen op zijn

c toer van twee weken door de SOVJET-UNIE, bewijzen
, wel de grote waarde welke de SOVJET-UNIE thans aan

de goede verhouding met INDIA toekent.

ZEER GEHEIM
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GEHEIM 2.1.11 De van 11-14 Mei te WARSCHAU gehouden conferentie
van de SOVJET-UNIE met de Oosteuropese landen had,
gezien de koerswijziging in de buitenlandse .poli-
tiek van de SOVJET-UNIE, een meer gematigd gesteld
verdrag tengevolge dan de dreigementen ten tijde
van de ratificatie der Parijse accoorden hadden
doen vermoeden. Nadrukkelijk werd vastgesteld dat
de toetreding tot .het Verdrag open stond voor
andere staten, ongeacht hun maatschappelijke of
politieke stelsel. Hiermede werd dus de deur open
gehouden voor het door de SOVJET-UNIE gepropageerde
"collectieve veiligheidsstelsell1.
De bepaling, dat pas later beslist zal worden of
OOST-DUITSLAND een militaire bijdrage zal leveren,
bewijst dat de SOVJET-UNIE de mogelijkheid wilde
openhouden' om over het Duitse vraagstuk te kunnen
onderhandelen.
Het nevenstaande schema geeft de verdragen aan,
waarin ook militaire bijstandsclausules zijn opge-
nomen, welke reeds bestonden tussen de deelnemers
aan deze conferentie. Het voornaamste belang van
het Verdrag van WARSCHAU is wel dat - naast inscha-
keling van OOST-DUITSLAND en ALBANIë - een open-
lijke coördinatie van het geheel, onder leiding
van KONIEV, plaats vond..

2.1.12 Het huidige Sovjet beleid schijnt thans voorliefde
te koesteren voor het houden van bilaterale bespre-
kingen. Na de besprekingen met Kanselier RAAB,
welke het tot standkomen van het Oostenrijkse
Staatsverdrag vereenvoudigden, zijn op 3 Juni te
LONDEN onderhandelingen met JAPAN begonnen over
een vredesverdrag. Uit het voorgaande is het duide-
lijk dat een neutraal JAPAN één van de doelstel-
lingen van de SOVJET-UNIE zal zijn.
Als een voordeel van deze bilaterale onderhande-
lingen wordt waarschijnlijk gevoeld dat het Westen
in onzekerheid blijft verkeren of ook geheim te
houden clausules'in het geding zijn. Ook de voor-
gestelde besprekingen met ADENAUER, en de op 9
Juni tot FAURE en PINAY gerichte uitnodiging voor
een bezoek aan MOSKOU zijn in dit licht te bezien.

2.1.13 M.b.t. de Sovjet politiek in het NABIJE- en MIDDEN-
OOSTEN is de verklaring van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken van'de SOVJET-UNIE op 16 April
van belang. Hierbij werd gesteld dat de SOVJET-
UNIE niet onverschillig kon blijven m,b.t. de toe-
stand in het NABIJE- en MIDDEN-OOSTEN, welke ver-
slechterd is 'door de pogingen van het Westen om
deze landen in militaire groeperingen te betrekken.
SIRIë gaf op 23 April reeds uiting aan zijn erken-
telijkheid voor deze verklaring, welke kennelijk
bedoeld was om de Turkse pressie op SYRIë*om zich
bij het TURKS-IRAAKSE verdrag aan te sluiten,tegen
te gaan.

ZEEK GEHEIM
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r̂  Tïi"H"tr TH/T
— Door uitbreiding van zijn invloedssfeer in AFGHANI-

STAN, tracht de SOVJET-UNIE, gebruik makende van
de minder goede betrekkingen tussen AFGHANISTAN en
PAKISTAN, de positie van PAKISTAN te verzwakken.

2.1.14 Naar .aanleiding van de komende conferentie der
Grote Vier moge nog in het licht van het voor-
gaande, op het volgende gewezen worden;
Er zijn dezerzijds geen aanwijzingen welke de
zienswijze kunnen rechtvaardigen dat de huidige
politiek van de SOVJET-UNIE uitsluitend het gevolg
is van;
- de door het Westen ingenomen "positie van
kracht";

- de slechte binnenlandse economische toestand.
Bedoelde waarnemers suggereren dat de SOVJET-UNIE
- vanuit een verloren stelling onderhandelende -
tot belangrijke concessies bereid zal zijn.
Het wordt dezerzijds aannemelijk geacht dat de
SOVJET-UNIE uit een remisestelling wil onderhande-
len, en alleen tot concessies bereid zal blijken,
indien thans nagestreefde doelstellingen verwezen-
lijkt worden»
Het stellen van voor de SOyJET-UNlE onaanvaardbare
eisen zou de zich toch reeds bedreigd voelende
SOVJET-UNIE de overtuiging kunnen geven dat géén
oplossing werd nagestreefd en tot een verscherping
van de toestand kunnen leiden.

2.2. SOVJET-UNIE - Binnenlandse Politiek.

2.2.1. Gedurende de verslagperiode hebben zich geen opmer-
kelijke wijzigingen in de binnenlandse politiek
voorgedaan. Het s.treven van de Partij om alle
groeperingen in de Sovjet staat aan zich onderge-
schikt te maken en te beheersen, bleek weer uit
het op 8 April in de Pravda verschenen artikel,
waarin op een beslissende verbetering in de poli-
tieke scholing van de studenten werd aangedrongen.
Ook het op de voorgrond stellen van de zware indus-
trie bleef voortgang vinden. Zo publiceerde de
Hoofdredacteur van het voornaamste economische
maandblad "Voprosy ekonomiki" op 5 April een arti-
kel, waarin betreurd werd dat in het blad plaats-
ruimte was afgestaan aan economen, die getracht
hadden de voorrang van de zware industrie te be-
twisten, door de nadruk te leggen op het belang
van gebruiksgoederen.

2.2.2. Ondanks het feit dat MALENKOV geen Te Vice-Premier
meer is, bleef hij toch bij vrijwel alle officiële
gelegenheden een vooraanstaande rol vervullen.
Bij de 1 Mei-parade en het vertrek van NEHRU stond
hij zelfs naast KHRUSHCHEV.
De benoeming van KONIEV, die een aanhanger van
KKRUSHCHEV heet te zijn, tot Opperbevelhebber van

7PFR GEHEIM
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• de Verenigde Strijdkrachten, tijdens de Conferentie
te WARSCHAU op 11 Mei, alsmede de prominente rol
welke door KHRUSHGHEV werd gespeeld bij het bezoek
aan BELGRADO, heeft vele waarnemers overtuigd van
de steeds groeiende machtspositie van KHRUSHOHEV.
Andere waarnemers daarentegen menen dat KHRUSHCHEV
zich, door het sanctioneren van het "Titoïsme", op
gevaarlijk terrein begeven heeft, en zijn vijanden
een wapen in handen heeft gegeven dat te zijner
tijd tegen hem gebruikt kan worden.

2.2.3. Er is geen reden om aan te nemen dat KHRUSHCHEV als
orthodox communist nu plotseling een "nationaal-
communisme" zou toejuichen.
Aangenomen mag worden dat het op de Conferentie te
BELGRADO aansluitende bezoek aan SOFIA en BOEKAREST,
waar met de communistische leiders van de Satelliet-
landen werd geconfereerd, diende om nadrukkelijk

x vast te stellen da-t het doel de middelen heiligde.

2.2.4. Volgens sommige waarnemers komt de toenemende in-
vloed van de militaire leiders steeds meer tot
uiting. Zij wijzen er op, dat thans - in tegenstel-
ling tot in STALIÏÏ's tijd - bekende militaire figu-
ren op de voorgrond treden, doordat zij bij offi-
ciële plechtigheden veelal belangrijke redevoeringen
houden of artikelen in de pers schrijven welke het
politieke vlak raken en grote publiciteit genieten.
Verder is tijdens een conferentie van schrijvers
te MOSKOU het verwijt geuit dat nog nooit biogra-
fieën over ZHUKOV, KONIEV, ROKOSSOVSKY, GOVOROV,
CHUIKOV en BAGRAMYAN verschenen zijn (merkwaardiger-
wijze ontbrak VASILEVSKY! ) .
Anderzijds kan worden opgemerkt dat waa"r bedoelde
redevoeringen en artikelen het politieke vlak raken,
de Partij-directieven in deze nauwkeurig gevolgd
worden. In dit verband moge naar het artikel van
ZHUKOV n. a. v. de 10e herdenking van de overwinning
op DUITSLAND, hetwelk in de Pravda van 8 Mei ver-
scheen, verwezen worden. Op voor hem ongekende wijze
zwaaide hij de Communistische Partij lof toe, wijdde
een vleiende passage aan ZUID-SLAVIë, beschuldigde
het Westen ervan HITLER aanvankelijk gesteund te
hebben in de hoop dat hij de SOVJST-UNIE zou ver-
slaan, en hekelde het gebruik van de A-bom tegen
JAPAN.
Met evenveel recht zou dan ook beweerd kunnen wor-
den dat bedoelde leiders zich onvoorwaardelijk ach-
ter de Partij hebben gesteld en dat hun populariteit
thans wordt uitgebuit om het politieke beleid in-
gang te doen vinden en de bevolking ervan te door-
dringen dat de strijdkrachten achter dit beleid
staan.
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DIENST- 2.2.5. Het aantal Ministeries en Staatscommissies werd
GEHËïfe weer verder uitgebreide

- op 2 April werd een Ministerie van de Algemene
Machin&industrie gevormd onder P.N.GOREMYKIN.
Omtrent de taak van dit Ministerie werden geen
gegevens verstrekt»
GOREMYKIN'was gedurende de oorlog hoofd van een
afdeling van de wapenindustrie. Na de oorlog
werd hij benoemd tot Minister van de Landbouw-
machine-industrie, welke functie hij- behield tot
15 Maart 1951. Daarna zijn geen gegevens over
hem bekend geworden;

- op 6 April werd het Ministerie voor de Bouw van
Steenkoolindustrie Ondernemingen opgericht, onder
L.G. MELNIKOV.
MELNIKOV werd op 13 Juni 1953 afgezet als 1e
Secretaris van de UKRAÏNB, wegens het "verdraaien
van de nationale politiek van LENIN en STALIN"
en het uitoefenen van te grote pressie bij de
collectivisatie van de Ukraïnse landbouw. Na de
val van BERIA, werd hij op 26 Juli 1953 benoemd
tot Ambassadeur.in'ROEMENIë?

- op 24 Mei werd de Staatscommissie voor Zaken
betreffende Arbeid en Lonen ingesteld, met als
taak "de. Staatscontrole op het werk der Ministe-
ries en Directoraten te vergroten en hun werk in
alle arbeids- en loonskwesties te verbeteren".
Tot Voorzitter werd benoemd de 1 e Vice-Premier
KAGANOVICH, die uit hoofde van zijn functie in
het Presidium van de Ministerraad reeds belast
is met het toezicht op Verkeer en Zware Industrie;

- op 25 Mei werd de Staats Plancommissie gesplitst
in twee Commissies, en wel;
- een Staatscommissie voor Economische Planning

op korte termijn, onder de 1e Vice-Premier
SABUROV, die reeds Voorzitter van de Staats
Plancommissie was;

- een Staatscommissie voor Economische Planning
op lange termijn, onder N.N. BAIBAKOV.
BAIBAKOV, die Minister van de Olie-industrie
was, werd opgevolgd door de Minister voor de
Bouw van Olie-industrie Ondernemingen M.A.
YEVSEYENKO, die op zijn beurt werd opgevolgd
door A,K. KORTUNOV.

- Op 28 Mei werd een Staatscommissie voor de Ver-
breiding van Nieuwe Technische Vindingen inge-
steld, onder V.A. MALYSHEV.
Vice-Premier MALYSHEV was van Juli 1953-28 Pebr.
1955 Minister voor de Bouw van Middelzware Machi-
nes. Veelal werd aangenomen dat een belangrijk
gedeelte van het atoomenergieproject hieronder
schuil ging.

2.2.6. Volgens de "Selskoye khozyaistvo", (het drieweke-
lijkse orgaan van het Ministerie van Landbouw)

ZEER GEHEIM
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van 7 Juni, zou P.P. LOBANOV binnenkort belast
worden met de leiding over het Ministerie van
Landbouw. Na 2 Maart, toen de Minister van land-
bouw I.A. BENEDIKTOV tot Minister van Sovchosen
werd benoemd, heeft dit Ministerie geen Minister
gehad (zie Perintrep 1/55, punt 2.2.10)...
LOBANOV oefende als Vice-Premier reeds het toe-
zicht op de landbouw uit.

2.2.7. Gedurende de verslagperiode zijn 2 nieuwe Ambassa-
deurs benoemds
- op 10 Mei werd de benoeming van P.K. PONOMARENKO

tot Ambassadeur in WARSCHAU bekend gemaakt. Hij
volgde N.A, MIKHAILOV op, die op 21 Maart tot
Minister van Onderwijs werd benoemd.
PONOMARENKO was van Maart 1953 tot 7 Febr. 1954
Minister van Onderwijs, daarna 1e Secretaris van
de Communistische Partij van KAZAKHSTAN. Hij zou
geen grote sympathie voor POLEN gevoelen?

- op 17 Juni werd V. IVANOV benoemd tot Ambassa-
deur in NOORD-KOREA. Hij volgde SUZDALEV op,
die sinds Augustus 1953 Ambassadeur in PYONG YANG
was.

2.2.8. Op 11 Juni werd aan Nikolai Alexandrovich BULGANIN,
ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag, de titel
"Held van de Socialistische Arbeid" verleend, met
de daarbij behorende "Gouden Hamer en Sikkel
Medaille". Tevens ontving hij de "Orde van Lenin".
Hij werd dus op dezelfde wijze onderscheiden als
KHRUSHCHEV (op 19 April 1954) bij het bereiken
van deze leeftijd.

2.3. SATELLIEILANDEN.

GEHEIM 2.3.1. De besluiten, genomen op de Conferentie van
WARSCHAU, vonden in de Satellietlanden vanzelf-
sprekend een gunstig onthaal. Ook werd het bezoek
van de Sovjet leiders aan BELGRADO ^ hoe dit vele
communistische leiders ook bevreemd mag hebben -
als ee.n overwinning voor het vredelievende Oost-
blok voorgesteld. Toch werd het kennelijk noodza-
kelijk geacht de communistische leiders van de
Satellietlanden nadien in SOFIA en BOEKAREST nader
te indoctrineren (zie 2.2.3).
Verscherpte veiligheidsmaatregelen, welke in enige
Satellietlanden werden gemeld, zijn vermoedelijk
genomen om dat deel der bevolking, dat werkelijk
in een gesanctioneerd "nationaalcommunisme" mocht
gaan geloven, van het tegendeel te overtuigen.
Verwacht mag worden dat.de Satellieten nu spoedig
die voorwaarden zullen scheppen om de betrekkingen
met ZUID-SLAVlë, die al veel verbeterd waren, nog
nauwer aan te halen.

ZEEK GEHEIM
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DIENST- 2.3.2.. OOST-DUITSLAND.
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- Tijdens een zitting van het Centraal Comité van
de S.E.D. (Socialistische Eenheidspartij DUITS-
LAND) van 13-15 April, werd het aantal .secreta-
rissen met twee uitgebreid (NORDEN en HAGEN) en
daarmede op acht gebracht.
Deze functionarissen en de door hen geleide afde-
lingen zijn;
Walter ULBRICHT 1e Secretaris
Fred OELSNER Agitatie, propaganda en

opleiding
Erich MUECKENBERGER Landbouw
Paul WANDEL Onderwijs
Gerhard ZILLER Industrie
Karl SCHIRDEWAN Partijwerk en organisatie
Kurt HAGEN Ideologische Partij-arbeid
Albert NORDEN "Gesamtdeutsche" vraag-

stukken.
- Op 5 Mei werd de Vice-Premier Heinrich RAU tot
Minister van Binnen- en Buitenlandse Handel be-
noemd, een functie die tot dusver niet werd ver-
vuld.

- Tijdens het op 25 Mei gehouden 5e Congres van de
FDJ (Frei'e Deutsche Jugend) werd o.m. be.sloten een
wijziging in de statuten aan te brengen, waardoor
elk,lid zich verplicht dienst te nemen bij de geka-
zerneerde Volkspolitie.
De functie van Voorzitter werd opgeheven; in de
plaats kwam een 1e Secretaris, i.c. Karl NAMOKEL.

Ha*tn,vij*4swU - °P 30 Juni trad de Vice-Premier Willi STOPH als
"" ^ ,jr Minister van Binnenlandse Zaken af. Hij werd in

P"*." > deze functie opgevolgd door Kĝ r 1... „M ARO N _, het Hoofd
M **v ^ van ae Algemene Volkspolitie (57V. DrV. P, ).

- Reeds vaak is de verwachting uitgesproken dat
STOPH Minister van Defensie zal worden wanneer dit
Ministerie wordt opgericht.

u,,..A , ?A

'2.3.3. POLEN.

- Op 17 April werd het lid van het Politbureau
P. JOZWIAK-WITOLD benoemd tot Vice-Premier. Hij
trad af als Minister van Staatscontrole? tot Sijn
opvolger werd benoemd R. ZAMBROVSKy, die eveneens
lid van het Politbureau is.'

- Op 18 April werd een Ministerie van Auto- en
Tractorenindustrie opgericht, onder J. TOKARSKY,
die Minister van Machine-industrie was. Hij wsï*d
in deze functie opgevolgd door R. FIDELSKÏ. •

2.3.4. TSJEÜHQ-SLQWAIÜJE„

- Op 25 April werd een nieuw Presidium van het Cen-
traal Comité van de Slowaakse Communistische

ZFFR GEHEifA



DIENST- Partij gekozen, De Premier van TSJECHO-SLOWAKIJE,
GEHEIM • SIROKY, heeft hierin geen zitting meer. Het aan-

tal personen van het Secretariaat is verminderd
van zes tot vier.

- Op 29 Mei werd het Ministerie van Brandstof en
Energie weer gesplitst in de twee Ministeries
waaruit het in Sept. 1953 werd gevormd, nl.s
het Ministerie van Brandstofvoorziening, onder
J.JONES;
het Ministerie voor Electriciteitsvoorziening,
onder F. VLASAK.

2.3.5. HONGARIJE.

- De in Perintrep 1/55 onder 2.3.2. vermelde be-
schuldiging van rechts-deviationiame, welke tegen
NAGY was geuit, vormde het voorspel voor zijn
ontslag als Premier en zijn uitstoting uit het
Centraal Comité en het Politbureau op 14 April.
Ook FARKAS, die de ideologie van NAGY gesteund
zou hebben, werd uit het Secretariaat en Polit-
bureau gestoten.

- De 1e Vice-Premier Andreas HEGEDUS volgde NAGY op.
Hij was van Jan. 1952-Juli 1953 Minister van
Staatsboerderijen en van Juli 1953-Oct. 1954
Minister van Landbouw. Vanaf Juli 1953 was hij
tevens 1e Vice-Premier. Hij is ook lid van het
Politbureau.
De twee vrijgekomen plaatsen in het Politbureau
werden ingenomen door Josef MEZIS en Istvan
KOVACS.
MEKIS was sedert Juni 1954 Voorzitter van het
Algemeen Vakverbond en candidaat-lid van het Polit-
bureau. Hij is nu tevens tot 1e Vice-Premier be-
noemd.
KOVACS was Secretaris van de Communistische Par-
tij voor de stad BUDAPEST.

2.3.6.. ALBANIë.

- Op 14 Juni werd bekend gemaakt dat H. KAPO, 1e
Vice-Premier en tevens Minister van Landbouw en
Bevoorrading, deze laatste functie had neerge-
legd ten behoeve van M. EKHOMO.

- Het Ministerie van Openbare Werken en PTT werd
gesplitst in twee aparte Ministeries s
- het Ministerie van Openbare Werken, onder
J. PASHKO;

- het Ministerie van Verkeer, onder Tonin YAKOVA.
- Op 2y Juni werd gemeld dat Vice-Premier Tuk
YAKOVA en de Minister van Onderwijs, Kunsten en

- Wetenschappen, B. SPAHIU, van hun functies waren
ontheven, en opgevolgd waren door resp. K. THEO-
DOSI en R. ALIA.

GEHEIM
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PIBN.ST- 2.4, Wetenschappelijke vorderingen in de SOV'JÉT-UHIE.

2.4.1. Een nieuw "instituut voor complexe Verkeerspro-
blemen" is opgericht onder auspiciën van de Aca-
demie van Wetenschappen, met de taak de technische
en economische problemen, verbonden aan de samen-
werking van de verschillende soorten verkeersmid-
delen, op te lossen en eenheid te scheppen in het
verkeersnet van de SOVJET-UNIE.
De grondslagen waarop de vrachtverdeling over de
verschillende vervoersmiddelen berusten, moeten
worden uitgewerkt, en problemen m.b.t» verkeers-
knooppunten, het projecteren van nieuwe verkeers-
wegen, enz. moeten worden uitgewerkt.

2.4.2. Een permanente, inter-departementale commissie
voor inter-planetair verkeer is opgericht onder
auspiciën van de Astronomische Raad van de Academie
van Wetenschappen. Deze commissie moet alle werk-
zaamheden, welke betrekking hebben op het "verove-
ren van de kosmische ruimte", coördineren en rich-
ten.
Hoofd van de commissie is het Lid van de Academie,
L.I. SEDOV, terwijl vooraanstaande geleerden als
P.L. KAPITSA en V.A.. AMBARÏSUMÏAN hierin zitting
hebben.
Als één der primaire taken wordt genoemd het tref-
fen van voorbereidingen voor de bouw van een auto-
matisch laboratorium buiten het aantrekkingsveld
der aarde.

2.4.3. Van 1-5 Juli 1955 zal te MOSKOU een internationale
conferentie over atoomenergie gehouden worden.
Aangekondigd is dat de Sovjet geleerde Dr. FDRSOV
een rapport zal uitbrengen over "Het Werk van de
Academie van Wetenschappen der SOVJET-UNIE m.b.t.
Uranium-Grafiet Reactoren", terwijl het Lid van
de Academie MESHÖHERYAKOV zal spreken over.. "Onder-
zoek van Nucleaire Processen met Deeltjesversnel-
lers van Hoge Energie".



GEHEIM 2.5. Militaire en Para-militaire gegevens.

2,5.U SOVJET-UNIE,

_1 Eeeds in Perintrep 4/54 onder 2.5.1-3 werd ver-
meld, dat een groot aantal nieuwe wapens in de
organisatie van het Sovjet leger was opgenomen.
Een kort overzicht van de ontwikkeling na de
tweede wereldoorlog v.w.b. de uitrusting van het
Sovjet leger is als Bijlage I aan dit rapport
toegevoegd, doo%' de Rag s en/ ^handelingon

-2 Het belang, ̂ óegekelnct aan nachteli jke gG'̂ ocn̂ s-•
kwam tot uitdrukking, doordat in een tijdsver-
loop van ruim één maand de volgende artikelen
in de "Rode Ster" (het dagelijkse orgaan van het
Sovjet leger) voorkwamen^
"Leert de troep het gevecht bij nacht"
(hoofdartikel);
"Een nachtelijke aanval";
'••Oefent de troep in onverhoedse nachtelijke
acties" j
"Nachtelijke verkenning";
!lHet tankbataljon bij een nachtelijk gevecht";
"De batterij bij een nachtelijke actie";
"Nachtelijke manoeuvres in borgterrein".

-3 In aansluiting op het gestelde in Perintrep 1/55
onder 2.5.1 t waarin de door de Maarschalk van
de SOVJET-UNIE SOZOLOVSKT uitgesproken mogelijke
noodzaak van een strategische overvalling werd
vermeld, verdient het volgende de aandacht s
In een aantal publicaties van Sovjet militaire
autoriteiten (o.m, van maarschalk VASSILEVSKY,
maarschalk ROTMISTROV en generaal SHATILOV)
wordt gewezen op de gevaren, welke een vijande-
lijke verrassingsaanval inhoudt vanwege de ver-
nietigende uitwerking van A- en H-wapens. Uit de
daarbij gaande verklaringen, dat de SOVJET-UNIE
thans voldoende bewapend is om bedoelde gevaren
uit te schakelen en in staat is de plannen van
een eventuele agressor te verijdelen ~(arTïkel van
maarschalk ROTMISTROV in de. "Rode Ster" van 24
Maart jl;..)» zou de voorlopige conclusie kunnen
worden getrokken, dat de bevolking van de SOVJET-
UNIE de mogelijkheid van eoa preventiQVO i oorlog
wordt wargehoüden»

2.5.2. Sovjet troepen in OOST-DUITSLAND.

-1 Het zomeroefenprogramma van de Sovjet troepen in
OOST-DUITSLAND wijkt dit jaar sterk af van het-
geen in vorige jaren plaats vonds
- terwijl in Mei 1954 reeds 14 divisies nagenoeg
volledig naar de oefenterreinen waren vertrok-
ken, hadden in begin Juni van dit jaar slechts
drie divisies (18 Gemech Div, 57 Gde Inf Div,
7 G-de Tk Div) hun wint er garnizoenen verlaten
om zich naar de oefenterreinen te begeven.



GEHEIM De 18 Gemech Div (garnizoen PERLEBEHG) vertrok
dit jaar naar de LETZLINGER HEIDE? in voor-
gaande jaren werd steeds het oefenterrein bij
WITTSTOCK betrokken. Volgens onbevestigde be-
richten is dit laatstgenoemde terrein nu voor
de KVP bestemd.
De 57 Inf Div (garnizoen NAIMBURG) ging, even-
als de voorgaande jaren, naar het oefenterrein
KIWDL.
De 7 Gde Tank Div (garnizoen ROSSLAU) vertrok
dit jaar naar het oefenterrein WERDER/MARKEN-
DORF; in voorgaande jaren werd steeds op de
LETZLINGER HEIDE geoefend;

- in 1954 oefenden zes divisies in de nabijheid
van hun garnizoenen; dit jaar wordt dit door
12 divisies gedaan, en wel dezelfde zes van
het vorige jaar, benevens 7 Gde Gemech Div,
9 Gemech Div, 9 Tk Div, 9 Gde Tk Div, 11 Gde
Tk Div en 12 Gde Tk Div 5

- de overblijvende zeven lijndivisies oefenen ook
in de omgeving van hun garnizoenen, met dien
verstande dat kleinere eenheden bij toerbeurt
voor 1-2 weken naar een oefenterrein gaan.
In 1954 werd deze oefenwijze door slechts £weo
divisies gevolgd;

- evenals in voorafgaande jaren houdt de artille-
rie van de legers, legerkorpsen en divisies
intensief schietoefeningen op de verschillende
ar t ill er i es chi et terreinen.
Ook het oefenprogramma van de luchtdoelartille-
rie-eenheden is kJLaarblijkolijk'liötzelfde:
- de afdelingen zware lua oefenen bij toerbeurt

op WüSTROW;
- de lichte lua oefent op de schietterreinen
ALTENGRABOW, JÜTERBOG, TEMPLIÏÏ, e. a. j

- ö e pioniereenheden beoefenen brugslag minstens
even intensief als het voTige ,jsa':j?»

-2 Het in bijlage I vermelde nieuwe materieel wordt
thans in ruime mate aan de Sovjet troepen in OOST-
DUITSLAHD verstrekt. Zo zijn nu reeds 700-1000
nieuwe T-54 tanks bij de acht tankdivisies aange-
komen. Bij de 18 Gemech Div zijn deze tanks ook

/ ook ~ l reeds waargenomen, zodat, s/poedijge v er vanging/ bij
&e gemechaniseerde divisies te verwachten is..
'u e aanda chi wordt gevestigd op het feit, dat" de
vervangen tanks niet naar de SOVJET-UNIB zijn af-
gevoerd. Bij de artillerie werd slechts een zeer
klein gedeelte van de vervangen stukken afgevoerd.
Hierdoor ig' dus de in OOSg-DÏÏCTSLAro_aanwG.zige •

tajj.ks_en~axtiriorio aanzionli jk toe-_
genomen»

2.5.3. Sovjet troepen in de overige landen.

-1 Gedurende de verslagperiode werd PORT ARTHUR door
de Sovjet troepen ontruimd.

*
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GEHEIM -2 Hoewel • voó.rfe^reidihgen voor de ontruiming van
OOSTENRIJK gemeld zijn en enige kleinere onder-
delen het land verlieten, wordt toch op de oefen-
terreinen normaal geoefend.

-3 Er zijn geen aanwijzingen ontvangen welke er op
wijzen, dat afwijkingen van het normale oefen-
programma zijn doorgevoerd.

2.5.4. Satellietlegers.

-T Algemeen.
In nevenstaande grafiek is een overzicht gegeven
van de huidige sterkte der Satellietlegers en
het oefenniveau dat deze in 1953 en 1954 bereik-
ten, alsmede het in 1955 te verwachten niveau.
Dit laatste is gebaseerd op het aantal en de
aard van de eenheden, welke zich thans naar de
oefenterreinen begeven hebben, en het peil dat
vorig jaar bereikt werd, alsmede op berichten
over het aantal reservisten dat aan de zomer-
oefeningen zal deelnemen.

-2 ALBAHIë.

Ook dit jaar zullen zeker geen, boven regiments-
niveau uitkomende, oefeningen gehouden kunnen
worden.

_3 BULGARIJE.

Grote legereenheden zijn op de oefenterreinen
aangekomen. Verwacht wordt dat 100.000-150.000
reservisten deze zomer voor herhalingsoefeningen
zullen worden opgeroepen, mogelijk in de vorm
van een proefmobilisatie.
Het Bulgaarse leger moet als het best geoefende
Satellietleger beschouwd worden. In 1954 vonden
reeds oefeningen plaats, waaraan legerkorpsen
en in een enkel geval een leger als tactische
eenheden deelnamen. E.e.a. motiveert het in de
grafiek aangegeven niveau dat in 1955 verwacht
wordt.

-4 HONGARIJE.

Begin Mei verplaatsten zich de troepen naar de
oefenterreinen. Een onbevestigd bericht meldt
dat dit jaar 300.000 reservisten aan herhalings-
oefeningen zullen deelnemen.
Het Hongaarse leger is vrij goed getraind. Aan-
gezien er vorig jaar reeds een oefening plaats
vond, waarbij een legerkorps als tactische een-
heid optrad, mag uit hoofde van het voorgaande
wel worden aangenomen, dat dit jaar enige oefe-
ningen op legerkorpsniveau zullen plaats vinden.

-5 OOST-DUITSLAND.

Er zijn geen grote eenheden van de KVP naar de
zomeroefenterreinen vertrokken. Kleine eenheden



GEHEIM

G-EHEIM verplaatsten zich voor korte periodes naar de
zomerkampen voor veldoefeningen. Het grootste
deel der troepen oefent in de nabijheid van de
wintergarnizoenen. Deze gang van zaken komt
overeen met die van voorgaande jaren. Ex-leden
van de KVP zijn nooit voor herhalingsoefeningen
opgeroepen en dit is voor 1955 ook niet te ver-
wachten. Aangenomen mag worden dat korte oefe-
ningen op regimentsniveau veelvuldiger dan vorig
jaar zullen plaatsvinden.

-6 POLEN.

De troepen verplaatsten zich eind April en be-
gin Mei naar de oefenterreinen.
Volgens enkele berichten is dit jaar een nieuw

^oproepen vani systeem voor het / reservisten ingevoerd. Moge-
lijk worden deze zomer mobilisatie-oefeningen
gehouden, ter beproeving van dit systeem. In
1954 heeft de training het verwachte peil niet
bereikt, doordat militaire hulp bij de over-
stromingen geboden moest worden. Verwacht wordt
dat het oefenpeil dit jaar zal stijgen, en dat
van het Hongaarse leger zal benaderen.

-7 ROEMENIë.

Op 1 Mei begonnen de verplaatsingen naar de
oefenterreinen. Het oefenpeil had in 1954 ook
in ROEMENIë te lijden van de hulp, die militai-
ren bij de overstromingen moesten bieden. Ver-
wacht wordt dat het peil dit jaar zal stijgen
en oefeningen op divisieniveau mogelijk zal ma-
ken.
Er zijn geen berichten over het oproepen van
ongewoon grote aantallen reservisten.

-8 TSJEGHO-SLOYfAKIJE.

Direct na de bevrijdingsparades (9 Mei) ver-
plaatsten zich de troepen naar de oefenterrei-
nen.
Eeeds vorig jaar werd enige malen een oefening
gehouden, waarbij een legercorps als tactische
eenheid optrad.
Op het Bulgaarse leger na, is het Tsjechische
leger het best getrainde Satellietleger.
Berichten wijzen op het plan dit jaar manoeuvres
op hoger niveau dan voorheen te houden. Meer-
dere legercorpsoefeningen mogen dan ook dit
jaar verwacht worden.

GEHEIM
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3. VERANDERINGEN IN DE TOESTAND VAN DE OVERIGE LANDEN.

3.1. VERRE-OOSTEN.

3.1.01 Algemeen,

De South East Asian Oommunity Defence Treaty.

Te BAGÜIO op de PHILIPPIJNEN is eind April en begin
Mei een conferentie van militaire deskundigen ge-
houden van de landen, aangesloten bij de Zuid-Oost-
aziatisolie Verdragsorganisatie; op deze conferentie
werd een aantal aanbevelingen voor het organiseren
van de defensie van de ZOAVO goedgekeurd.
Naar verluidt, zou de verdediging van Zuid-Oost-
AZIë voornamelijk gebaseerd worden op;
- zee- en luchtstrijdkrachten van de V.S. in het
Verre-Oosten;

- Commonwealth-troepen in MALAKKA, AUSTRALIë en
NIEUW ZEELAND;

- Franse troepen in INDO-CHINA.
Bij de opbouw van de strijdkrachten zullen de klei-
nere landen hulp krijgen van de grotere ZOAVO-leden.
De PHILIPPIJNEN, PAKISTAN en THAILAND zullen zich
hoofdzakelijk wijden aan de opbouw van grondstrijd-
krachten, terwijl de V.S., FRANKRIJK en GROOT-BRIT-
TANNIë o.a. de vloot en luchtmacht voor hun rekening
nemen en wapens zullen verschaffen.
Bij het nemen van maatregelen tegen eventuele commu-
nistische aanvallen, zal de nadruk worden gelegd op
het inzetten van vloot- en luchtmachteenheden, met
inachtneming van de positie van elk land, dat zou
worden aangevallen.

De Aziatisch-Afrikaanse Conferentie.

Op 18 April 1955 werd te BANDUNG de onder auspiciën
van de Colombo-landen (BIRMA, CEYLON, INDIA; INDO-
NES Ie en PAKISTAN) de Aziatisch-Afrikaanse conferen-
tie door president SÜKARNO geopend.
De agenda met de volgende vijf punten werd aanvaard s
1. culturele samenwerking;
2... economische samenwerking;
3. problemen der afhankelijke volken;
4. de rechten van de mens en het recht van zelfbe-

schikking; ,
5. de bevordering van de wereldvrede en--d e samen-

werking tussen de volken.
Er werden drie commissies benoemd; een politieke, een
economische en een culturele, waarin alle delegaties
zitting hadden.
De feitelijke betekenis van deze conferentie is, dat
een groot aantal Aziatische en Afrikaanse landen,
waarvan een tiental eerst kort geleden onafhamkelijk
was geworden, tezamen kwamen om hun onderlinge be-
langen en problemen te bespreken.
De vrees, dat op deze conferentie een uitsluitend
anti-Westerse instelling zou overheersen, is na.et
bewaarheid gebleken, terwijl ook de neutralistlsche



landen er niet in zijn geslaagd de conferentie voor
hun algemene politieke doeleinden te winnen.
Opmerkelijk is dat het communisme door vele Aziaten
werd verworpen. De landen van de Arabische Liga wa-
ren in het algemeen teleurgesteld; van eenheid is
weinig sprake meer, IRAK heeft zich afgewend van
EGYPTE, terwijl de houding van de LIBANON weife-
lend bleek.
AFGHANISTAN, NEPAL, LAOS en CAMBODJA zijn formeel
toegetreden tot het neutrale blok, terwijl LAOS
bovendien een non-agressiepact met CHINA sloot en
van NOORD-VIETNAM de belofte kreeg, zich niet in
Laotiaanse zaken te mengen. Ook de Colombo-landen
gaven weinig blijk van eenheid, alleen CEYLON viel
PAKISTAN bij in zijn aanval op het communisme.
Het schijnt vooral de economische en culturele samen-
werking te zijn waarop de deelnemende landen hun
hoop vestigden voor verdere resultaten, hierbij
speelde JAPAN een belangrijke rol door het aanbod
van technische hulp in de vorm van experts, vooral'
voor kleinere industrieën, waaraan de Japanse groot-
industrie dan weer machines enz. zou kunnen leveren.
Ter conferentie was een toenadering tussen CHOU EN
LAI en de Japanse gedelegeerde, waarschijnlijk be-
treffende de Japans-Chinese handel, waarneembaar.
Van de meeste Afrikaanse deelnemers (LIBERIA,
ETHlOPIë,,GOUDKUST) is weinig activiteit uitgegaan.

3.1.02 FORMOSA.

DIENST- In de verslagperiode is het defensieve vermogen van
GEHËIM~ FORMOSA door het Chinees-Nationalistische gouverne-

ment en de V.S, opgevoerd»
In de vitale sectoren, speciaal op MATSU, QÜEMOY en
de PESCADORES zijn weer belangrijke versterkingen
aangekomen. De laatste ontwikkelingen betreffende
de gecombineerde Chinees-Nationalistische/Ameri-
kaanse verdediging zijn:
a. verplaatsing van Amerikaanse bommenwerpers van

JAPAN naar FORMOSA;
b. straaljagerpiloten van de Amerikaanse marine zijn

naar FORMOSA gezonden voor training ter plaatse;
c. brigade-generaal DAVIS kwam uit MANILLA naar FOR-

MOSA ten einde een "Advanced Task Force H.Q."
voor de 13e Air Foree op te bouwen. Hij is ver-
antwoordelijk voor de Amerikaanse deelname1in de
luchtverdediging van FORMOSA;

d. admiraal PRIDE is chef geworden van een verenigd
commando.

Sinds half April zijn de communisten steeds doende
hun potentiële aanvalskracht op te voeren. Steeds
meer IL-28 bommenwerpers verschijnen in de omgeving
van SHANGHAI terwijl MIG-15 vliegtuigen werden ver-
vangen door MIG-1? toestellen.
De belangrijke vliegvelden te CHANGTING en KIENOW

• worden verbeterd.

ZEER GEHEIM
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DIENST- CHOU EN LAI heeft te BANDUNG verklaard dat hij be-
GEHEIM" reid is de situatie met vertegenwoordigers van

Nationalistisch-CHINA te bespreken, waarbij hij er
echter wenste van uit te gaan, dat FORMOSA rechtens
aan CHINA toekomt,
CHIANG KAI SHEK daarentegen heeft uitdrukkelijk ver-
klaard, dat hij niet met vertegenwoordigers van de
communisten aan één tafel wenst te zitten.
Bovendien blijft de nationalistenleider voet bij
stuk houden inzake de kusteilanden, hetgeen wil zeg-
gen dat hij zijn rechten op deze eilanden nooit
prijs zal geven^ongeacht de houding van de V.S.

• ; ; - '| In de verslagperiode is de gevechtsactiviteit sterk
J' .; verminderd, waarschijnlijk uit politieke overwegingen.

,-̂ v--.,-*.. Het militaire potentieel werd wederzijds echter opge-
>f voerd.

3.1.DB CHINA (Volksrepubliek).

In Juli zal het Nationale Volkscongres bijeenkomen
om zijn goedkeuring te hechten aan de nieuwe dienst-
plichtwet, welke'CHINA in staat stelt zijn leger om
te vormen tot een goed gedisciplineerd en gevechts-
waardig leger.
De vrijwilligers worden nu geleidelijk uit de dienst
ontslagen en door dienstplichtigen vervangen.

Volgens de overeenkomst van 11. October 1954 tussen
MOSKOU en PEKING zijn PORT ARTHUR en DAIREN inmid-
dels door de Russische troepen ontruimd, waardoor
het schiereiland LIAOTUNG Chinees bezit'werd.

De regering van communistisch CHINA heeft de KHAZAKEN-
gebieden in de provincie SINKIANG omgevormd tot auto-
nome gebieden. Het ruitervolk der KHAZAKEN heeft zich
tweemaal tegen het communistische gezag verzet.
In 1953 gaven zij de wens te kennen zich bij CHINA
aan te sluiten. De autonoom geworden gebieden zijn
KULDJA TAHCHENG, ALTAI en BARDUI.

Communistisch CHINA gaat door met het uitbreiden en
aanleggen van vliegvelden op het vasteland tegenover
FORMOSA, waarbij er minstens één is, dat voldoet aan
de eisen van de atoomoorlogvoering en waarop een uit
9 tot 12 toestellen bestaand squadron Sovjet-bommen-
werpers van het type;"IL-28-2" is gestationneerd.
Het zijn tactische bommenwerpers die kunnen worden
gebruikt voor aanvallen' met atoombommen.
Op het eiland HAINAN is men bezig uitgebreide lucht-
en vlootbases aan te leggen, waarbij met zekerheid
drie vliegvelden zijn; het grootste hiervan ligt bij
SANYA. Hier worden enige duizenden jonge piloten op-
geleid. Op HAINAN zijn neer dan honderd straaljagers
gestationneerd*

Onlanês is door de Chinese regering een derde mini-
sterie voor de zware industrie opgericht, dat zich
vermoedelijk speciaal met de atoomenergie zal bezig
houden.

Zttr\M



ZEER GEHEIM - 31 -
l

DIENS?- 3.1.04 ZÜID-YIETNAM.

GEHEIM. De situatie in ZUID-VIETNAM is zeer caleidoscopisch,
snel wisselend en gekenmerkt door verrassend'e wen-
dingen.
Aan het eind van de vorige verslagperiode hadden de
privé-troepen van de BINX XUYEN en de HOA HAO gods-
dienstige secten SAIGON geblokkeerd. Door tussen-
komst van het staatshoofd BAO DAI kwam er een
accoord tot stand tussen de leiders van de secten
en Premier DIEMj de blokkade werd tijdelijk opge-
heven. Daarop volgde een periode van intens intri-
geren om de macht. Generaals, die zich zelf in het
zadel wilden helpen, gingen confereren met het
staatshoofd in GAMES en afgezanten gingen af en
aan tussen FRANKRIJK en SAIGON. Een en ander ging
zelfs zo ver, dat er een conflict ontstond tussen
FRANKRIJK en AMERIKA, daar eerstgenoemd land BAO
DAI wilde handhaven terwijl de 7.S. er meer heil
in zagen wanneer de macht geheel in handen van
Premier DIEM bleef. Uiteindelijk kwamen de beide
Westerse landen tot een compromis waarbij beide
figuren gehandhaafd bleven en aan de be.staande toe-
stand dus niets veranderd werd. Dit was in feite
een politieke overwinning voor FRANKRIJK, hoewel
de voortgezette steun met dollars en materieel
alleen Premier DIEM ten goede blijft komen.
DIEM, zich gesteund wetend door AMERIKA, werd min-
der toegeeflijk ten opzichte van de secten, wat
weer tot gevolg had dat op 15 April de blokkade
van SAIGON hervat werd. Eind Mei deed DIEM de sec-
ten een laatste vredesvoorstel. Het werd verworpen?
de secteleiders eisten niet minder dan het aftreden
van de Premier.
Aldus tot uiterste maatregelen gedwongen, gelastte
DIEM het Nationale leger, de troepen van de BINX
XUYEN, hoofdzakelijk opererende in SAIGON-CHOLON
en de onmiddellijke omgeving van de stad, te ver-
nietigen. De kracht van deze bende bleek te zijn
overschat want het gelukte de regeringstroepen na
enige harde straatgevechten de BINX XUÏEN-groepen
te verspreiden.
BAO DAI, die voor zijn machtspositie de steun der
secten nodig heeft, ontnam direct telegrafisch de
premier het opperbevel over het leger en gaf dit
bevel aan generaal NGUYEN VAN VY, een vroegere
inspecteur-generaal van het leger.
Met zijn troepen aan de winnende hand negeerde de
premier echter het bevel van het staatshoofd.
Nadat op 3 Mei vijf bataljons van de BINX XUYEN
naar het Nationale leger waren overgelopen kon de
regering bekend maken, dat alle georganiseerde te-
genstand had opgehouden. De rond de stad gelegerde
troepen van de twee secten trokken zich terug in
het moeilijk begaanbare gebied op ongeveer 100
mijl ten Z.W. van de stad. In en om de stad was



DIENST- . het daarna rustig.
GEHEIM Ondertussen ging de politieke intrige in onvermin-

derde mate voort. De invloed van de Amerikaanse
missies op de Vietnamese regering breidde zich zo
uit, dat de Franse Commissaris-generaal, 'generaal
ELY, zich niet langer met een en ander kO-n vereni-
gen en de Franse regering verzocht hem te ontheffen
van zijn functie. Inmiddels is hij dan ook vertrok-
ken.
DIEM - wiens positie zeer versterkt was door de
overwinning van de regeringstroepen - benoemde op
10 Mei een gematigd kabinet. Behalve met het pre-
mierschap, belastte hij zich zelf ook met de porte-
feuille van defensie.
Tegen eind Mei begonnen in het HOA HAO-gebied langs
de grens van CAMBODJA weer onlusten en werden zelfs
de regeringstroepen met mortieren beschoten. De
regering poogde met de secte tot een vergelijk te
komen en nodigde zelfs de "hoogste leider der r'ebél-
len, generaal TRAN VAN SOAI uit tot een bespreking?
echter zonder resultaat.. Premier DIEM gelastte -
op raad van de Amerikaanse adviseurs - een algemeen
offensief tegen de HOA HAO. Ook deze actie bracht
snel - zij het misschien geen blijvend - .succes..
De sectegroepen werden verspreid en kunnen nu
slechts guerilla-acties uitvoeren.
Overeenkomstig de bepalingen van de accoorden van
GENEVE hebben de laatste Franse troepen in de nacht
van 15 Mei HAIPHONG verlaten en zijn een paar dagen,
tevoren de laatste VlETMINH-patrouilles benoorden
de 17e parallel getrokken.
FRANKRIJK zal voorshands in ZUID-VIETNAM nog een
macht van 70.000 man gestationneerd laten ter be-
scherming van de Franse burgers, hun bezittingen
en de rubberondernemingen.
Tijdens de gevechten in SAIGON heeft de Franse
commandant, generaal ELY, een sterke troepenmacht
in de stad samengetrokken. Na het herstel van de
orde in de stad door de Nationale troepen, zijn de
Franse versterkingen echter weer naar hun buiten-
posten teruggekeerd en hebben bij hun vertrek grote
hoeveelheden munitie, transportmaterieel en voorra-
den aan het Nationale leger overgedragen.
Tot voor kort was het Vietnamese leger v.w.b. logis-
tieke*, aangelegenheden geheel van de Fransen afhan-
kelijk. Ook alle Amerikaanse hulp werd door de Fran-
sen beheerd. Nu heeft ZÜID-VIETNAM met Amerikaanse
hulp en leiding een eigen logistiek systeem opgezet.

3.1..05 INDIA.

Begin April, tijdens, de voorbereidingen voor de
Aziatisch-Afrikaanse conferentie, is in NIEÜW-DELHI
een internationale communistische conferentie ge-
houden, kennelijk met de bedoeling om verwarring
te stichten. Deze conferentie duurde vijf dagen
en is door premier NEHRÜ vanwege zijn communistische
karakter genegeerd.
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PIEHST- Dat deze conferentie -inderdaad een zuiver commu-
% GEHEIM" nistische was bleek uit de aangenomen resolutiesa,

1.. alle Amerikaanse troepen moeten van FORMOSA
,̂ verdwijnen 5

2. een conferentie van de vijf Colombo-landen,
Communistisch CHINA en de S.U. benevens de Weste-
lijke grote drie moet een vreedzame oplossing
vinden voor de kwestie PORMOSA;

3.. NEDERLAND moet Westelijk NIEUW-GUINEA aan INDO-
NESIë' afstaan, PORTUGAL zijn bezittingen in INDIA
teruggeven, MALAKKA moet zelfstandig worden;

4.. alle atoomwapens moeten worden vernietigd en
verboden;

5. het embargo tegen Communistisch CHINA moet wor-
den opgeheven.

Aan de conferentie namen afgevaardigden van 16 Azia-
tische landen deel en deze deden een beroep op alle
regeringen van AZIë en de wereld om de vijf begin-
selen van vreedzame samenleving, zoals deze zijn
vervat in de verklaring van vorig jaar van NEHRU
en CHOU EN LAI, te onderschrijven.
(Dit zijns eerbiediging van territoriale onschend-

baarheid;
non-agressie;
geen inmenging in binnenlandse aangele-
genheden van andere landen?

<?_ gelijkheid;
vreedzame samenleving. )

Veroordeeld werden? rechtstreekse en indirecte druk
op Aziatische landen om hen tot aansluiting bij
militaire pacten te dwingen, alsmede alle militaire
pacten zoals bv„ de ZOAVO en het Turks-Iraakse pact.

In de verslagperiode heeft premier NEHRU een bezoek
gebracht aan de SOVJET-UNIE en met maarschalk
BULGANIN de problemen van wederzijds belang en van
internationaal belang besproken. Zij spraken af de
betrekkingen tussen de beide landen te versterken
op economisch en cultureel terrein, evenals op het
gebied van wetenschappelijk en technisch onderzoek.
Hierbij heeft de S.U. verklaard de bovengenoemde
vijf beginselen niet slechts te willen aanvaarden,
doch ook het punt "geen inmenging in binnenlandse
aangelegenheden" te willen uitbreiden tot aangele-
genheden op economisch en cultureel gebied.

3.1.06 iNDONESIë.

Het lijkt er op, dat de reeds jaren aangekondigde
algemene verkiezingen voor het parlement, inderdaad
zullen worden gehouden op 2g September. De Indone- .
sische communistische partij voert met grote energie
actie voor deze komende verkiezingen; de verhoudings-
gewijs geringe activiteit der andere grote partijen,
zoals de MA.SJUMI, de P.N.I. en de P.S.I. is veront-
rustend. Deze partijen beschikken kennelijk niet
over ruime fondsen, zoals de P.E.I*

'EER GEHËi
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l Een prognose over'"de'ü'itfê g der verkiezingen ih
• i procenten is uitermate speculatief, doch aanneme-

lijk is, dat de MASJUMI als nummer één uit de bus
komt, gevolgd door de P.K.I. (Communistische partij).

Het Chinees-Indonesische verdrag betreffende de dub-
bele nationaliteit van 2-g- millioen Chinezen in' INDO-
NESIe is ondertekend. De voornaamste bepalingen van
dit verdrag waren al vastgesteld voordat de A.A.-
conferentie begon. Als voorbeeld van de Chinese
"coëxistentie" maakte dit op de gedelegeerden een '
diepe indruk.
Voortaan zullen de Chinezen die Indonesiër worden
niet meer onderworpen zijn aan Chinese interventie.
•Zij, die de Chinese nationaliteit ambiëren (men moet
binnen twee jaar een keuze maken) zullen uitgewezen
kunnen worden indien de Indonesische regering dit
gewenst acht.
Op 28 April publiceerden INDONESIè' en Communistisch
CHINA een gemeenschappelijke verklaring ondertekend
door beide minister-presidenten, waarin verklaard
werd dat beide landen zich zullen houden aan de vijf
grondbeginselen der "vredelievende coëxistentie"s
1. eer.biediging van de souvereiniteit en territo-

riale integriteit;
2. de belofte elkaar niet aan te vallen;
3. zich niet mengen in binnenlandse aangelegenheden

van het andere land;
4. erkenning van gelijkheid;
5. wederzijdse bijstand.

De wens van de communistisch georiënteerde minister
van defensie IWA KUSUMASUMANTRI tot instelling van
een z.g. VlIIe territorium, omvattende het gebied
van de hoofdstad DJAKARTA RAYA, bleek uitsluitend
bedoeld te zijn als middel tot versterking van zijn
positie.
Waar intussen op de onlangs gehouden conferentie van
officieren van de landmacht te DJOCJAZARTA het "hand-
vest voor handhaving van de eenheid in het leger"
werd ondertekend (zie; Perintrep 1/55.) acht minister
IWA het tijdstip thans minder gunstig om het besluit
tot instelling van het VlIIe territirium te effectue-
ren.

De onveiligheid in ATJEH neemt toe, de bevolking ver-
leent direct en indirect steun aan de opererende
benden. De opstandelingen hebben als doel de vesti-
ging van een op de ISLAM gefundeerde staat.

De plaatsvervangend stafchef van het Indonesische
leger luitenant-kolonel LUBIS is door de Indone-
sische regering geschorst in verband met de boycot,
die hij had georganiseerd tegen het in functie tre-
den van de nieuwe chef-staf, generaal-majoor BABIBANG
UTOYO. Hij had alle legerofficieren order gegeven
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DIENST-- weg te blijven "bij de plechtige beëdiging van de
nieuwe stafchef; aan deze order werd o.a. door

n ., j ... ij. -\e zeven divisie commandanten gevolg gegeven.

De boycot van UTOïO door de hogere officieren en
de verklaring van-LUBlS het leger te zullen conso-
lideren moet vooral gezien worden in het kader van
de besluiten der conferentie van officieren te
DJOCJAKARTA.

3,1*0? JAPAN..

In April verscheen op uitnodiging van Japanse indu-
strie- en handelsorganisaties een Communistisch-
Ghinese handelsmissie met 38 gedelegeerden onder
leiding van de plv. minister van de buitenlandse
handel, LEI JEN MIN in TOKIO.
Uit de eerste besprekingen bleek alras, dat de han-
del tussen beide landen op een geheel andere basis
zal moeten worden opgebouwd dan voor de oorlog het
geval was. De vertegenwoordigers van de regering in
PEKING- zijn niet meer in verbruiksgoederen geïnte-
resseerd, daar deze nu grotendeels betrokken worden
van de nieuw gevestigde Chinese industrie. Momen-
teel verlangen de Chinezen productiegoederen, vooral
machines, motoren en werktuigen.
Japanse bezwaren hiertegen zijn enerzijds de moge-
lijke ondergraving van hun eigen exportindustrie
en anderzijds de Amerikaanse embargolijst.
Hierbij zij aangetekend, dat JAPAN, dat diplomatieke
betrekkingen onderhoudt met de nationalistische
regering op FORMOSA, momenteel niet bereid lijkt
het PEKlNG-regime te erkennen.

Met RUSLAND worden momenteel besprekingen gevoerd,
o.m. over;
a. de teruggave van een aantal eilanden, dat bij

de conferentie van TALTA aan RUSLAND is toege-
wezen of op het einde van de oorlog door RUSLAND
bezet werdf

b. regeling van de visserijrechten in de wateren
tussen JAPAN en SIBERIë;

c. uitlevering van krijgsgevangenen;
d. een aantal economische problemen.

3.1.08 BIRMA.
De strijd tegen de rebellen vond gedurende de ver-
slagperiode voortgang. Het Birmaanse leger voerde
operaties op groter schaal uit dan tevoren.
Er zijn drie groepen rebellens
a. nationalistisch-Chinese K.M.T.-troepen;
b. KAREN-stammen, 'die de z.g. "KAREN NATIONALE VER-

DEDIGINGSORGAMSATIE" hebben gevormd o.l.v,
generaal BO SOE, (voorheen commandant van de 5e
KAREN-brigade van het Birma'anse leger, wiens doel
was de vestiging van een aparte KAREN-staat bin-
nen de unie van BIRMA, terwijl daarna gestreden
zou moeten worden voor een tweede KAREN-staat in
dé delta van de SITTANG.)5

c. communistische guerillastrijders, welke uit drie
facties bestaan t.w.i
1. de communistische partij "BIRMA" of "Witte

Vlag";

liERGEHËH
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DIENST- 2. de "Rode Vlag"-communistenj
*. GEHEIM 3. de organisatie van volksvrijwilligers.

De totale sterkte van de rebellen wordt geschat
op 15.000 a 2Q.OOO man.
De volgende landen hebben wa'pens aan BIRMA geleverd:
ISRAëLs_ "Spitfires" en vliegtuigbommen;

Artillerie?
Jü^ü-U^ÏÏLAVIës Bergartillerie.

Bekend is dat laatstgenoemde wapens
worden gebruikt tegen de K.M.T.-
troepen. Joegoslavische officieren
geven ter plaatse instructie.

De communistische guerillastri jders zouden niet
meer door PEKING worden gesteund, gezien de goede
relaties die het Communist is ch-öhines e regime met
RANGOON wil onderhouden.

3 . 1 . 09 AUSTRALIë.

Gedurende de verslagperiode zijn plannen ontworpen
om;
- twee parate divisies op te richten.
In dit verband hebben de V. S. hun medewerking
toegezegd en daarbij verklaard, dat zij de ver-
dediging van Z.O.-AZIë van het grootste belang
achten. Met name werd levering van militaire uit-
rusting toegezegd;

- meer aandacht te schenken aan training, nl. naast
die voor atómische oorlogvoering ook aan jungle-
training en guerilla-oorlog;

- het systeem van de militaire training te herzien?
- het aantal legerscholen uit te breiden tot 23

op eind 1955, teneinde meer dan 10.000 studenten
door middel van 400 cursussen te kunnen opleiden.

Momenteel is de sterkte van de Australische strijd-
krachten;
Luchtmaohtj meer dan 400 vliegtuigen en 15.000 man.
Marines twee vliegdekschepen, 4 kruisers, 8

fregatten, 5 mijnenvegers; in totaal
bemand met 14.400 man.

Grondstrijdkrachten; 24.230 officieren en minderen.

De defensiebegroting voor het jaar 1955/56 zal waar-
schijnlijk hoger zijn dan die voor het jaar 1954/55,
die l 440 millioen bedroeg (190 millioen Austra-
lische ponden) . De totale begroting bedroeg $2-. 200 .
millioen (950 millioen Australische ponden),

3.1*10 THAILAND.

De VERENIGDE STATEN hebben toegezegd een Thailands
vrijwilligersleger van 1 20.000 man» dat momenteel
op de been wordt gebracht, te zullen bewapenen en
uit^-te' rusten.

In NOORD-VIETNAM hebben de communisten eind Mei
een z„g. autonome THAI-staat in het leven geroepen.
Dit past geheel, in het kader van de aspiraties der
communisten die - zoals bekend is - reeds in 1951
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DIENST- een "Vrije THAI-staat"hebben opgericht, omvattende
'«GEHEIM de Chinese provincie YUNAN, Noord-THAILAND, Noord-

LAOS en Noord-West-TONKIN, --en een gedeelte van Noo-rd-
J3IRMA. Deze gang van zaken heeft de Thailandse rege
ring genoodzaakt extra troepen en politie-eenheden
naar de grens met NOORD-VIETNAM te zenden om te
voorkomen dat infiltrerende elementen onrust verwek-
ken in THAILAND.

3.1.11 SINGAPORE.

In de maand April is in de Britse kroonkolonie
SINGAPORE, door middel van algemene verkiezingen,
een Wetgevende Vergadering gekozen; hierna volgde
de vorming van een kabinet onder leiding van premier
DAVID MARSHALL, de leider van het linkse LABOUR
FRONT.
Onmiddellijk daarna volgde een reeks stakingen,
met medewerking van de uiterst linkse People's
Action Party, met het doel politieke onrust en eco-
nomische chaos te verwekken. Door krachtig optreden
van de premier, die ruim gebruik maakte van de nog
uit de begintijd van de MALAKKA-onlusten daterende
"emergency regulations", verliep de staking en ein-
digde geheel op 2o Juni.
Gebleken is, dat de leerlingen van de Chinese mid-
delbare scholen een zeer roerig element in de samen-
leving van SINGAPORE vormen. De autoriteiten zijn er
van overtuigd dat deze jeugdige scholieren, in op-
dracht van PEKING, voor de communisten de vuile was
doen. Zij spelen in elke actie tegen de overheid
een belangrijke rol. Uitstekend van achter de scher-
men geleid, veroorzaken zij, bij stakingen en der-
gelijke, wanordelijkheden en rellen, waarbij het
soms zo hard toegaat dat er doden vallen.
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DIENST- 3.2. MIDDEN-OOSTEN.
GEHEIM

3.2.1. Pactvorming.

a. in Perintrep 1/55 werd het tot stand komen van
het Turks-Iraakse verdrag vermeld.

b. Op 5 April 1955 sloot ENGELAND met IRAK een ver-
drag, dat het Brits-Iraakse verdrag van 30 Juni
1930 vervangt.
Dit verdrag houdt in hoofdzaak het volgende in;
- er zal een nauwe en voortdurende samenwerking
zijn tussen de strijdkrachten der beide landen;

- er zullen gezamenlijke oefeningen in vredes-
tijd worden gehouden, zodat indien agressie
tegen IRAK zou plaats vinden, GROOT-BRITTANNIë
in staat zal zijn dit land te ondersteunen;

- de Britten zullen advies en technische hulp
geven bij het inrichten van een luchtverdedi-
gingsorganisatiei

- voorts zullen de Britten de mogelijkheid ver-
krijgen om militaire voorraden en uitrusting in
IRAK op te slaan voor gebruik in oorlogstijd;

- werkplaatsen en depots zullen, waar zulks nood-
zakelijk is, worden onderhouden ten bate van
de Iraakse en Britse strijdkrachten;

- Britse adviseurs en instructeurs zullen behulp-
zaam zijn bij de opleiding van het Iraakse
leger;

- maatregelen voor oprichting van een mijnopspo-
ringsdienst en een mijnopruimingsdienst zullen
worden genomen. De Britten zullen de facili-
teiten waarover zij thans beschikken ten aanzien
van het overvliegen, landen en verlenen van
service aan de Britse vliegtuigen in IRAK, be
houden. Als onderdeel van deze regelingen zullen
de vliegvelden in IRAK, welke thans bezet zijn
door de R.A.F, onder Iraaks bevel komen te
staan, en de Britse squadrons, welke daar thans
zijn gestationneerd, zullen geleidelijk worden
teruggetrokken;•

- de squadrons van de R.A.P. zullen IRAK bezoeken
in het kader van het gezamenlijke trainingspro-
gramma. Britse militairen zullen in IRAK blij-
ven voor de verzorging van de Britse vliegtuigen
en voor het onderhoud der installaties en uit-
rusting, en bovendien hulp verlenen bij de op-
leiding van de Iraakse strijdkrachten;

- de installaties op de vliegvelden, welke nodig
zijn voor Brits gebruik zullen Brits eigendom
blijven.

c. Op 6 April sloot ENGELAND zich bij het Turks-
Iraakse pact aan.

GEHSM
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DIENST- d. Uitnodigingen om zich bij dit pact aan te slui-
. GEHEIM ten werden gezonden aan; EGYPTE, SYRIë, LIBANON
* : e n JORDANIë.

De reacties hierop waren alle negatief s
*- - EGYPTE, SYRIë en SAUDI-ARABIë hebben het voor-

nemen een verdrag te sluiten, waarin o.a. staat
dat onderhandelingen met welke buitenlandse
macht ook, verenigd zullen geschieden en niet
individueel;

- JORDANIë wenst geen enkele nieuwe relatie meer
met het Westen, o.m. beïnvloed door het feit
dat meer dan de helft van zijn bevolking be-
staat uit verbitterde ex-Palestijnen, die de
V.N., de V.S. en ENGELAND verantwoordelijk
stellen voor hun lot. Voorts bestaat, gezien
in het kader van de controverse ISRAEL-ARAB.
STATEN, weinig neiging tot verdere toenadering
tot het Westen;

- de LIBANON is huiverig een stap te ondernemen,
die onpopulair zou zijn in het Islamietische
achterland, waarmede het belangrijke handels-
betrekkingen onderhoudt 5

- EGYPTE prefereert kennelijk de nauwe betrek-
king met SYRIë en SAUDÏ-ARABIë boven een rui-
mere alliantie, waarin het zijn leiderschap
zal moeten overgeven aan IRAK of PAKISTAN.

De aansluiting van PAKISTAN bij het Turks-Iraakse
pact daarentegen kan binnen afzienbare tijd wor-
den verwacht.

e. In de aanvang van de verslagperiode is door de
*. . Sjah van IRAN het accoord ondertekend, waarbij

de economische en grensgeschillen tussen IRAN en
de SOVJET-UNIE worden geregeld.
Aansluiting van IRAN bij het Turks-Iraakse ver-
drag kan vooralsnog niet worden verwacht.

f, ISRAËL heeft tot de VERENIGDE STATEN een verzoek
gericht om een wederzijds verdedigingspact af
te sluiten.

3.2.2,, De Israëlisch-Egyptische spanning.
De Canadese waarnemer der V.N. in PALESTINA, gene-
raal BURNS, is bezig te trachten een einde te maken
aan de Israëlisch-Egyptische spanning in het gebied
van GAZA, waarbij hij op zoveel tegenwerkende facto-
ren stuit, dat succes in deze bijna uitgesloten
schijnt.
Generaal BURNS heeft op voorstel van ISRAËL een
plan van vier punten opgesteld?

1. vorming van gemengde Israëlisch-Egyptische grens-
patrouilles;

2. oprichting van prikkeldraadversperringen op de
demarcatielijn?

3. vervanging van ongeregelde door geregelde troepen
in het grensgebied;

GEHEIM
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DIENST— 4. plaatselijke overeenkomsten ter vermijding van
GEHEIM "̂  incidenten.

Beide partijen hebben weliswaar het plan in grote
lijnen aanvaard, maar in feite stuit de uitvoering
nog steeds af op de onwil van zowel EGYPTE als
ISRAËL om thans een einde te maken aan de spanning.
Besprekingen over het een en ander zijn op 28 Juni
begonnen in de gedemilitairiaeerde zone bij GAZA.

3.2.3. AFGHANISTAN.

In de verslagperiode is de diplomatieke spanning
tussen AFGHANISTAN en PAKISTAN sterk toegenomen.
Het conflict tussen beide landen is veroorzaakt
door het plan van PAKISTAN om de grensgebieden
langs de Noord-Westgrens in te lijven bij West-
PAKISTAN.
Het omstreden gebied omvat ongeveer 7 millioen
inwoners. Zowel AFGHANISTAN als INDIA zouden dit
gebied graag zien als een zelfstandige staat
PAKTHÜNISTAN.
Het conflict culmineerde in een vlagincident te
KABUL. Voor zijn in- en uitvoer was AFGHANISTAN
tot dusverre afhankelijk van Pakistaanse havens,
hoofdzakelijk KARACHI. De spanning, die toenam o.a.
ten gevolge van genoemd vlagincident, leidde ertoe
dat PAKISTAN deze weg heeft afgesneden.
De SOVJET-UNIE, die reeds lang getracht heeft zijn
economische invloed in AFGHANISTAN uit te breiden
(uitgebreide economische hulp; graansilo's, bakke-
rij, oliepijpleiding, etc.) begon met AFGHANISTAN
besprekingen te voeren met betrekking tot de moge-
lijkheid van doorvoer (vrij van invoerrechten) van
voor AFGHANISTAN bestemde goederen via Sovjet ge-
bied. AFGHANISTAN heeft hiermede zijn onderhande-
lingspositie t.o.v. PAKISTAN versterkt. Het heeft
nl. hierdoor de mogelijkheid tot economische blok-
kade weggenomen, t'erwijl bovendien deze stap van
AFGHANISTAN, die het land onvermijdelijk economisch
meer afhankelijk maakt van RUSLAND, aan het Westen
niet welgevallig zal zijn, zodat de druk op PAKISTAN,
een meer conciliante houding aan te nemen, mogelijk
zal toenemen.
Bemiddelingspogingen van een gecombineerde Saudi-
Arabische en Egyptische missie zijn mislukt»

De mobilisatie van het Afghaanse leger heeft inmid-
dels ongestoord voortgang kunnen vinden met het
resultaat, dat thans reeds 65.000 man onder de wape-
nen zijn.
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3.3.1. V

, DIŜ Ŝ T;;. ...... "_ -1 Ter. uitvoering van het reeds in. Per int rep lïo,4/54
'GEHEIM ' punt 3.3.2. vermelde nieuwe legerplan, heeft de

Amerikaanse regering een uitgebreid programma op-
-- gesteld, o. m. inhoudende, dat de totale sterkte

der 'strijdkracht en tegen Juni 1956 van 2.961,300
tot 2.859.000 man zal worden gereduceerd,
Hiervoor moeten het leger, de vloot en het. K rps
mariniers met 107.300 man worden verminderd;
daarentegen' zal de luchtmacht met 5.000 man worden
uitgebreid. Verder bevat het programma' plannen
voor de reorganisatie van het bestaande reserve--
systeem tot een snel te mobiliseren reserve, ter
compensatie van de vermindering in parate sterkte.
Voor het eerst werden in het desbetreffende wets-
ontwerp sancties gesteld op het niet bijwonen van
oefeningen.
Eind April werd. dit programma door de commissie
voor de strijdkrachten van het huis van afgevaar-
digden aangenomen, zij het ook in zeer gewijzigde
vorm. Nagenoeg alle dwangmaatregelen werden ge-
schrapt. Tijdens de behandeling in het huis zelf,
bleek opnieuw de sterke afkeer van elk stelsel
van verplichte militaire dienst. Tenslotte werd
besloten de behandeling van het reservesysteem op
te schorten. De regering staat nu voor de taak,
de maatregelen nog deze zomer aanvaard te krijgen,
of een en ander uit te stellen tot 1957? daar men
een dergelijke impopulaire kwestie ongaarne in het
verkiezingsjaar 1956 aan de orde zal stellen. Met
het oog hierop heeft een subcommissie van de
strijdkrachten va.n het huis van afgevaardigden een
gewijzigd plan voor de vorming van de militaire
reserve aangenomen. Dit plan herhaalt '"'in 'feite het
vroeger gedane regeringsvoorstel inzake zes maan-
den actieve dienst, gevolgd dooi' 7ÜT jaar reserve-
dienst. Het regeringsvoorstel om reservisten te
mogen indelen in de National G-uard is niet overge-
nomen.
Of dit nieuwe plan door de voltallige commissie en
door het huis' zelf zal worden aangenomen, zal moe-
ten word.en afgewacht.
Wel heeft de commissie voor de strijdkrachten van
het huis van afgevaardigden reeds een wetsontwerp
aangenomen, dat voorziet in de verlenging van de
duur der dienstplichtwet -- de Selective Service
Act van 1948, welke dit jaar afloopt - met vier
jaar.
Ook heeft het congres met bekwame spoed de militai-
re begroting, gebaseerd op 25̂  vermindering, aan-
vaard .

-2 In een toespraak tot de commissie voor "buitenlandse
zaken van h? t congres heeft admiraal RADFORD gewe-
zen op de belangrijkheid van de geallieerde landen
voor de V.S»;tr Ondanks superioriteit van wapens,
hebben de V. S. hun vrienden nodig, daar zij anders
de sterkte van de Russische landstrijdkrachten
niet kunnen evenaren. De bevriende landen moeten
het leeuwendeel der landstrijdkrachten verschaffen,
alsmede de plaatselijke zee-en luchtmacht. De ge--
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DjEEnST- • allieerd© stri jdmac'ht wordt opgebouwd op wereldbasis1,,1
G-EHEIM aldus RADFÖRD. "Het door de regering ingediende v/ets-

— ontwerp voor hulp aan het buitenland ten bedrage van
3 .4 milliard dollar moet dan ook zonder beknotting

•, worden aangenomen" .
-3 De laatste tijd zijn er in de V. S. verschillende

^ stemmen opgegaan, die beweerden dat de Russische
luchtmacht zo niet beter, dan toch zeker gelijkwaar-
dig is aan die- der V. S.
Bepaald geschokt was men in AMERIKA, door b? t voorvlie-
gen van Russische intercontinentale atoombommenwer-
pers tijdens voorbereidingen voor de 1 Mei-parade in

^ MOSKOU.
,. Ŝ 'JK Ten gevolge hiervan heeft de Amerikaanse luchtmacht
k̂'V'̂ p order gegeven, de productie van B-52 intercontinentale
\V atoombommenwerpers met 35$ te verhogen.
Y"4 De minister van defensie WILSON heeft verklaard, dat

de vloot spoedig over zeven schepen beschikt, die
geleide projectielen kunnen lanceren. Meer schepen
zullen alsnog worden uitgerust met lanc eerinrichting en.
Tolgens een persbericht; zou ook de onderzeeboot
"TUITÏÏY", na ombouwing;, in staat zijn de "Regulus
guided missile" af te vuren.

-5 In de V. S. is thans een gevaarlijk tekort aan techni-
ci. De overbelaste industrie heeft per jaar 40.000
nieuwe technici nodig, maar in 1954 leverden de scho-
len er slechts 19.650 af. Door dit tekort moeten ver-
schillende grote fabrieken experimentele orders van
de staat afwijzen. Alleen de CATERPILLAR TRACTOR COY.

^ . moest reeds zes contracten van bet leger weigeren,
Bedenkelijk wordt het, als AMERIKA hierdoor in mili-
tair-technisch opzicht ten achter geraakt bij RUSLAND.
In de U. S. S. R. studeerden in 1954 ongeveer 53.000
technici af J t

-6 Tussen de V. S. enerzijds en CANADA, ENGELAND en BELG-Ie'
anderzijds, zijn onderlinge overeenkomsten gesloten
betreffende de samenwerking op het gebied van atoom-
onderzoek. De overeenkomsten regelen niet alleen de
toepassing van kernenergie voor civiele doeleinden,
doch tevens de uitwisseling van gegevens ten behoeve
van de wederzijdse verdediging,

-7 "Van. 15 t/m 17 Juni werd. in de V. S. een grootscheepse
luchtbeschermingsoef ening tegen a t oomaan va 11e n ge--
houden.
Verond-ersteld werd, dat 61 sted.en tegelijk werden aan-
gevallen, Uit de oefening trok men de conclusie, dat
ondanks enorme verliezen en schade-, de regering; rode-
lijk kon blijven functionneren uit tijdig bereikte ge-
heime schuilplaatsen en dat het land. niet was gedes-
organiseerd. Volgens becijferingen zouden er meer dan
o millioen doden en meer dan 6 millioen gewonden zijn,
Verschillende enorme problemen deden zich voor, die
nog om een oplossing vragen, o. a. de zorg voor meer
dan 24 millioen daklozen.
In geval van oorlog op Amerikaanse bodem, staan
50,000 particuliere vliegers gereed bepaalde taken op

- zich te nemen. Tijdens "Operation Alert:i en andere
luchtbeschermingsoef eningen, benevens bij de atoom-
proeven in de woestijn van NEVADA, hebben zij hun nut
reeds bewezen.
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3.3.2. YEREITICT

"1 'D® grote stembusoverwinning van do conservatieven
GEHEIM vergemakkelijkt het de regering SEn.,krachtig defehsie-

beleid te; voer.en.
-2 ElTG-EIiAKD heeft een strategische reserve van twee

divisies opgebouwd, waartoe de 3e Inf Divisie behoort
welke uit de SUEZ~kana.alza.ie is teruggetrokken,
Voor het eerst sedert tien jaar heeft ENGELAND nu
weer een stri jdmacht; binnen zijn grenzen, welke in
geval van nood naar het buitenland gezonden kan wor-
den.

-3 ENGELAND beschikt, op het vliegveld GAYDON in WAR-
WICKSHIRE,- over een volledig met "VTCKERS VALIANTS"
uitgerust squadron.
Dit is de eerste A- en/ of H-bom luchtbasis, van het:
type, waarvan AMERIKA een gordel bezit over de ge-
hele wereld.
Nog dit jaar b e g int ook de aflevering van andere
zware "V" ..... bommenwerpers: de "VTCTORS!!en de "VÜLCAÏTS".
Personeel van de R.A.F, kan, volgens een tussen
ENGELAND en de V. S. gesloten overeenkomst, in AMERI-
KA worden opgeleid voor het bombarderen met kernwa-
pens. Een en ander zou kunnen betekenen, dat in ge-
val van agressie, Amerikaanse atoomwapens aan inmid-
dels getrainde R. A. F. ..-bemanningen zouden worden
overgedragen.
De in Perintrep ITo.1/55, aangekondigde oprichting
van een "Mobile Defence Corps." voor cle atoomoorlog,
is ten uitvoer gebracht. Dit Korps bestaat uit 4-0
bataljons, elk gecommandeerd door een luitenant-
kolonel. "Van deze bataljons zullen er 36 door het
leger en 12 door de R. A. P. geleverd worden.
Twee soorten bataljons zijn gevormd s
a. bataljons voor het bestrijden van branden;
b. reddingsbataljons, bestaande uit drie reddingsaf-

delingen en een ambulanceafdeling.

3.3.3. FRANKjgjK .-OP.

1 Plet beeld van de Franse politiek wordt nog steeds be
heerst door de steeds slechter wordende situatie in
NOORD- AFRIKA. De toenemende onlusten en ongeregeld-
heden aldaar, nopen de Franse regering steeds meer
troepen naar dat gebied, te zenden. In Perintro p ï'To .
1/55 werd reeds geschreven dat twee divisies, samen-
gesteld uit voor de N.A.V.O. bestemde troepen, naar
NOORD- AFRIKA waren gezonden. In de huidige verslag-
periode zag FRANKRIJK zich zelfs genoodzaakt onder
N. A. V, 0. -bevel geplaatste eenheden weg te zenden
t. w. s de 2e gemotoriseerde divisie uit NANCY en ge-
motoriseerde eenheden van de 3e divisie te KOBLENZ.
Dat de Franse regering zulks gedaan heeft zonder
hierin SACEUR te kennen, heeft bij S. H. A. P. E. een
onvriendelijke stemming doen ontstaan. Eenmaal voor
een voldongen feit geplaatst kon men echter niets
anders doen dan berusten.

2 Na bijna tien maanden van moeizaam onderhand. e len is
te PARIJS de Frans-Tune s Is che overeenkomst getekend,
waarbij TUNESIë'. zelfbestuur krijgt,
Tolgens; de overeenkomst blijft FRAITKRIJK verantwoor-
delijk voor de buitenlandse betrokkingen en de defen
s i e v a n TUNIS.. - 1 !
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PJBHST- ""••;• TU1TIS Blijft in het franc--g eb ie d en in do douane-
GEHEIM unie. In do grenszönes en de "bases B1ZERTA en

KERRYVTLLE behoudon de Franse autoriteiten politie-
"bevoegdheden.
De Nationale vergadering zal zich in Juli over de
ratificatie van de overeenkomst beraden.
HABIB BOURGUIBA, de oude leider van de nationalis-
tische ÏÏEO-EEJTOUR-partij is na' de ondertekening
van de overeenkomst, na tien jaar ballingschap in.
FRANKRIJK, naar TUNESIë teruggekeerd. Alhoewel hij
nog altijd zeer populair is, verwacht men toch dat
BOURGUIBA op het a.s. congres van de ÏTEO-DESTOUR-
partij scherp zal worden aangevallen door de leider-
van de radicale vleugel, SALAH BEN JOESSOEF, over
zijn - BOURGUIBA's---aandeel- in öe onderhandelingen.
De radicale vleugel neemt geen genoegen met de thans
bereikte autonomie en blijft voor volledige onaf-
hankelijkheid strijden.
De toestand in ALGIERS en MAROKKO is in de verslag-
periode zeer verslechterd. Vooral in ALGIERS verlo--
ren door herhaalde aanslagen tientallen mensen het
leven en werd. zeer veel schade geleden door sabotage.
Het' aantal troepen in dit g-ebi'ed; bèdr-aagt al 100.000
man en dit wordt nog stoeds...uitgebreid-, tèn^kost-e van
grote offers en de boven beschreven politieke on-
aangenaamheden. Een andere moeilijkheid is, dat
AMERIKA, hét niet eens is met de Franse politiek van
geweld in NOORD-AFRIKA, waardoor de verhouding tus-
sen de twee grote mogendheden positief aan het ver-
killen is.
Ondanks alles blijven de militaire autoriteiten in
dit gebied nog steeds meer troepen eisen, omdat
naar hun mening,;

in TUÏTESIc, zo niot dit jaar dan later, opnieuw
troebelen zullen uitbreken, daar de bevolking
door de agitatie van de extreem-nationalistische
loidors meer macht zal eisen dan bij de overeen-
komst is toegestaan;
in ALGIERS de beschikbare troepenmacht ook nu nog
de situatie- bijna niot meer meester is 5
in MAROKKO de toestand gevaarlijk en explosief
blijft.

De Franse moeilijkheden worden nog vergroot door het
bestaan van blanke z.g."Contra-terroristisch© ben-
den;;, welke aanslagen plegen op nationalistische
leiders.
Tot nu toe schijnt de Algerijnse communistische par-
tij zich te hebben beperkt tot het geven van raad
op organisatorisch terrein aan do M.T.L.D. (Mouve-
ment du Triomphe de la Liberté Dómocratique) zonder
zichzelf in de strijd te mengen^
De nationalistische partijen ISTIQLAL (MAROKKO) en •
ÏÏEO--DESTOUR (.TUNBSÏe) zien - hoewel zelf niet com-
munistisch - toch de noodzaak in om bij ervaren sub-
versievon. in de loer te gaan en elke steun, uit
welke hoek dan ook, te aanvaarden.
Het nationalisme in geheel NOORD-AFRIKA is zodanig
georganiseerd., dat in MAROKKO, ALGIERS en TUNESIe'
gecoördineerd'verzet kan worden gepleegd.
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DIENST- -3 In. hot onder Frans "beheer gestolde U.l>:F,0,--trustee •
' ' gebied KAMEROEN hebben zich op verscheidene plaat-

sen onlusten voorgedaan, volgens Franse kringen als
gevolg van agitatie- van de nogal rood gekleurde
"Unie. van volken van KAMEROEN" ,
Mogelijk is deze actie begonnen om troepen te bin-
den op grote afstand van ALGIERS en MAROKKO, ten-
einde zodoende actieve steun te verlenen aan d. e
verzetsbeweging aldrjar.

-4 Reeds geruime tijd heeft do Franse assemblee zich
bezig gehouden met de vraag op welke wijze de
Franse defensie op ministerieel niveau geleid moet
worden. Men had de keuze-uit twee plannen: het plan
KOENIG en het plan PALEWSKY.
Generaal KOENIG ging uit van het principe dat vol-
gens de grondwet de minister-president belast is
met de leiding van de nationale defensie en uit
dlion hoofdio dus de portefeuille van deïonsia bij
de premier behoort te berusten, hierin bijgestaan
door een staatssecretaris.
Minister PALEWSKY" wenst dat de premier al zijn be-
voegdheden terzake delegeert aan een minister van
defensie, die bijgestaan zal worden door drie
staatssecretarissen, respectievelijk voor de land-, .
ze e-en luchtma cht.
Op 25 Juni heeft uiteindelijk de assemblee het plan
PALEWSKY aangenomen.

3«3.4. WEST~DÜl'.TSIi AND.

-1 Ha tien jaar bezet gebied te zijn geweest is WEST-
DUITSLAND op 5 Mei van dit jaar een souvereine
staat geworden. Op 7 Mei was dit land. mede-onderte-
kenaar van de tractaten van de Westeuropesche Unie
en op 9 Mei werd het officieel als 15e land in de
N.A.V.O. opgenomen.
Hiermede was de weg geëffend voor de opbouw van de
We stduitse -strijdkrachten.
De SOVJET-UNIE heeft Bondskanselier ADENAUER uitge-
nodigd in MOSKOU te komen praten. Laatstgenoemde
heeft de uitnodiging aanvaard, op voorwaarde, dat
hij eerst met de Westerse mogendheden overleg kan
plegen. Hiertoe is ADENAUER naar WASHINGTON ge-
reisd.; hij zou tevens aan de "Grote Drie!; vier
Westduitse wensen ter bestudering hebben voorgelegd?
a. de Duitse eenwording; moet hoge prioriteit hebben

tijdens de conferentie- te GEITèVEj
b..de toekomstige regering van heel DUITSLAND moet'

volledige vrijheid van handelen hebben. Een neu-
traal DUITSLAND is uitgesloten;

c. de V.S. moeten deelnemen aan elk Europees veilig-
heidssysteem en Amerikaanse troepen moeten in

- EUROPA blijven;
d. BONN; moet reeds beginnen met de militaire voor-

zieningen, volgens het verdrag van PARIJS, met
als eerste stap het aanwerven van vrijwilligers
voor de strijdmacht.

-2 Alvorens tot de opbouw van de Westdurftse strijd-
krachten te kunnen overgaan dient echter nog een
grote hoeveelheid wetgevende arbeid te worden ver-
richt.. _;«r̂  QFHEIM
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D IENST - De basis van fret personeelsbeleid zou worden ge-
GEHEIM ' vormd door de "Freiwilligengesetz" of "Soldaten-

gesetsr;. De bondskanselier had enige bezwaren te-
gen de vorm van genoemde wetten en deze werden
herzien. Aangezien voorts nog vele andere wetten
tot stand moeten komen, o.a. de wet op de bezol-
digingen en sociale voorzieningen, voorzag men
dat de behandeling door de verschillende regerings-
instanties grote vertraging zou ondervinden. Dit
zou tot gevolg hebben dat de begindatum voor de
werving geruime tijd verschoven zou moeten worden.
Om dit te voorkomen heeft bondskanselier ADENAUER
een noodwet ingediend. Deze voorzag in het voor-
lopig aanwerven van 150,000 vrijwilligers, die als
kader zouden dienen voor de toekomstige strijd-
macht. Genoemde noodwet stra.nd.de echter in de
Bondsraad (vertegenwoordigers van de Bondsstaten)
welke de zaak terugwees na. a r de Bondsdag1 (volks-
vertegenwoordiging) daar men het niet eens was met
d.e "onwaardige*" haast en e'én en ander eerst in de
grondwet verankerd, wenste te zien. Op het eind
van de verslagperiode heeft het kabinet een compro-
mis gevonden, hetwelk eventueel door de Bondsrqa.d

if .,,,,-M̂  •-, g;ood!gekeurd kan worden. Men hoopt dat de noo,dwe_j;
"='"*• ̂ '""""̂  '-.- n0g voor het zomerreces zal worden aanvaard.»

t̂r>e«A-*'- v,̂ 3 j)e jiuitse regering heeft een ontwerp goedgekeurd
voor de oprichting van een burgerbeschermingsorga-
nisatie, bestaande uit 260,000 personen-,

/̂ er Hiervan zullen/30,000 worden ingedeeld in gemoto-
riseerde eenheden, die tot taak hebben hulp'te
bieden daar -waar zich grote rampen voordoen.
De uitvoering van dit plan zal drie jaar duron en
ongeveer een milliard gulden kosten.
Nieuwe huizen, die na 1955 in WJbstduitso steden
met meer dan 10,000 inwoners worden gebouwd, moe-
ten schuilkelders bevatten,

3.3..5..OOSTENRIJK.
• 1 Reeds op 1 November 1943, is' in de z. g. ver klaring

van MOSKOU, door de S.U., de 7.S. en het V.K.,
het herstel van de Oostenrijkse souvereiniteit aan
dit land toegezegd.. Eerst 15'Mei 1955 echter, na.
bijna twaalf jaar van moeizaam onderhandelen, heeft
een en ander zijn beslag gekregen.
Toon ondertekenden de grote vier enerzijds en
OOSTEKRIJK anderzijds het Oostenrijkse staatsver-
drag, waarbij de onafhah&elijklieid en souvereini-
teit van laatstgenoemde staat werd erkend'. De toe-'
zettingstroepen zullen uiterlijk l Januari 1956
het land moeten hebben verlaten.
Midden April is er in MOSKOU een bespreking geweest
tussen RUSLAND en OOSTEERIJK omtrent het eventueel
tot stand komen van het staat s verdrag. Bi'j die
gelegenheid heeft RUSLAND de eis gesteld dat OOS-
TENRIJK strict neutraal, zou worden; de Oostenrijk-
se delegatie ging toen hiermede accoord.
Of OOSTENRIJK op den duur zal volharden in een po-
litiek van stricte neutraliteit moet worden afge-
wacht.

ZEER GEHEIM
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Hoofdstuk II van hè t stciatsverdrag regelt het mili-
GEHEIM taire aspect van de overeenkomst,

Hot in het ontwerpverdrag vastgestelde maximum van
58.000 man voor de strijdkrachten, is in verband'
niet de neutraliteit welke men van OOSTENRIJK ver-
wacht j geschrapt en ver-vangen door do volgende "be-
perkende bepalingen:
a* officieren, die vroeger in Duitse dienst zijn

geweest, mogen niet meer voor een functie in hè t
leger in aanmerking komen;

b. de bewapening moet bepaald blijven tot lichte
conventionele wapens 5

c. alle nog aanwezige geallieerde militaire voorra-
den moeten uitgeleverd worden^

d.' OOSTENRIJK mag geen Duitse of Japanse wapens ko-
pen of zelf in licentie vervaardigen;

e. alle oude Duitse militaire voorraden moeten ver-
nietigd worden»

Of OOSTENRIJK zich een strijdmacht van meer dan
58.000 man kan permitteren blieft problematisch, ge-
zien cle economische draagkracht van het land,
Aandacht verdient Hoofdstuk 71 van het. staatsver-
drag. Dit bevat nl. enige 'bepalingen, inhoudende
dat gedurende 18 maanden - in welke termijn handels-
verdragen gesloten kunnen worden - geen discrimi-
nerende maatregelen, op handelsgebied, genomen mogen ~
worden tegen enig land, aangesloten bij de Verenig-
de Naties. OOSTENRIJK mag noch invoer noch uitvoer

v van en naar één dezer landen verbieden. Met deze
_JI ̂±2gjjJJ££"ŷ lË̂ £IL--J:e Russen een o De n ing ̂ êTorceêrd
>) Tnde geaTTTee'rde blokkade van strategische „goede-

— ~~ -- -....̂ :.--..,m — — «-™»--~™«--«-~-~— — — - ™~ — --«„«--.-»— «̂ *----~— —""**-"--;-
„

in Af *>'e- ~>t*0l*. f — ~~. -- -....:.--..,Trrm — — «-™»»-T-~™«--«-~-~— — — - ™~ — --«„«--.-t»— «----~— —""**-"--;-
,̂ ' < • * ' ? / , j ren. De Westelijke landen kunnen hierdoor voor de

.,£«:. tV s*'. ̂tó̂ **. icëuze worden gesteld dit i!lekr' te ia t on bestaan of
f.̂ .KA.»*».̂ **"*41* het embargo ook tot OOSTENRIJK uit te strekken.
6 ^ -2 Tot een van de vele problemen, welke de Oostenrijk-

se regering moet oplossen, behoor1 1 zeer zeker de
oprichting van een nieuw leger. Het weer opbouwen
vaa de grond af . aan, van een moderne strijdmacht,
zal financieel grote offers vergen en technisch ve-
le moeilijkheden brengen.
Hoewel, uitgezonderd enkele linkse groeperingen,
een ieder ervan overtuigd: is dat er spoed betracht -
moet worden met de opbouw van het leger, is er wei-
nig voortgang in de voorbereidende maatregelen, daar
de regeringspartijen het op verschillende punten
niet eens zijn, voor wat betreft de grondslagen van
het defensiebeleid1. De socialisten wen'sen een demo-
cratisch militielege,r met korte; diensttijd. Een be-
roepsleger achten zij als potentieel ma chta instru-
ment van "de reactie" uit den boze» Naar men mag
aannemen wil de Volkspartij een leger gebaseerd op
het nationale karakter en de militaire tradities.
In het kabinet kwam men pas op 14 Juni tot de eerste

t principiële beslissing inzake de weermacht. Men
-fjt.; fcc.'«A-.. U..UMU ÜJL**.~ werd het eens over een wetsontwerp, bepalende dat

alle militaire- aangelegenheden zullen ressorteren
onder het Bundeskanzleramt, Voor dit doel zal aan

ds, , Cê rf.tf-̂ f'v.*. , } dit lichaam een defensiebureau worden toegevoegd.
Het personeelsvraagstuk vormt een ernstig bezwaar.
Er zijn bijna geen officieren beschikbaar, in ver-
"band met de beperkende bepaling van hoofdstuk II

0-t staatsverdrag»
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Zolang OOSTENRIJK geen krachtige weermacht heeft kan
dit land niet bogen op een respect afdwingende neu-
traliteit en kan dus beslist niet worden vergeleken
met ZWITSERLAND of ZWEDEN.
De aanstaande ontruiming van OOSTENRIJK door NAVO-
troepen verbreekt de aaneengeslotenheid van de ver-
dediging van de centrale en zuidelijke seotor. Dit
probleem moge echter hier blijven rusten daar het in
de w-ereldpers allerwege werd belicht. Vooral de ver-
dediging van Noord-ITALIë wordt veel moeilijker, te-
meer door de gewijzigde houding van TITO (zie verder
ITALIë).

GEHEIM 3.3.6. ITALIë.

GEHEIM

Door het tot stand komen van het Oostenrijkse staats-
verdrag, moeten de geallieerde troepen voor 1 Januari
1956 uit OOSTENRIJK zijn teruggetrokken. De evacuatie
van deze troepen betekent dat de verdediging van ITALIë
zeer bemoeilijkt wordt, daar de Italiaans - Oostenrijk-
se grens meer dan 300 km, lang is. De NAVO-leiding is
er kennelijk niet gerust op dat de Italiaanse strijd-
krachten alleen voor deze taak berekend zijn. De Ameri-
kanen treffen voorbereidingen hun thans in OOSTENRIJK
gelegerde troepen in Noord-ITALIë te stationner,en.
De Italiaanse regering heeft reeds doen weten, prijs
te stellen op de komst van genoemde troepen. Aangezien
ITALIë het verdrag over de status der NAVO-strijdkrach-
ten echter nog niet geratificeerd heeft, zouden Ameri-
kaanse troepen in ITALIë onder Italiaanse strafrech-
terlijke jurisdictie vallen. Dit is in strijd met het
Amerikaanse principe en de V.S. hebben dan ook de rati-
ficatie als voorwaarde gesteld voor de komst van de
Amerikaanse troepen. Verwacht wordt dat de Italiaanse
communisten zullen trachten bij de behandeling van het
verdrag in de kamer zoveel mogelijk obstructie te voe-
ren.

DIENST- 3.3.7. SPANJE.

-1 Volgens de op 26 September 1953 gesloten overeen-
komst van MADRID, (reeds vermeld in Perintrep No.
4/53 punt V-9) heeft Amerika het recht gekregen
bases te vestigen in SPANJE.
Men is thans begonnen met de aanleg of verbetering
van de volgende marine- en luchtbases in dat land;/
SAN PABLO, het burgervliegveld van SEVILLA.
Marinebases te; ROTA, nabij CADIZ (tevens vliegba-
sis); EL FERROL, aan de Atlantische kust; CARTAGENA;
MAHON en PALMA op de BALEAREN.

De ROTA Naval Port and Air Station zal een kade
krijgen waaraan twee vliegdekschepen van 60.000 ton
kunnen meren, alsmede een pier voor tankers en aan-
voerschepen. Verder zal er een oliepijpleiding aan-
gelegd worden via SEVILLA en MADRID naar SARAGOSSA.
Op het vliegveld zal een startbaan van 2.QO>0 nieter
lengte worden aangelegd.

Z Vliegvelden te s TORREJON, 2g km N.O. van MADRID;
SARAGOSSA, 15 km van de stad; MORON, 55 km Z.O. van
SEVILLAj EL COPERO, nabij SEVILLA;
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TORREJON krijgt een startbaan van
4-fr km. lengte on op hot vliegveld bij SARAGOSSA
wordt een bestaande baan met een lengte van. tweo
lor, verbeterd.
Volgens de door de V. S. ontworpen plannen iroeten
al deze werkzaamheden over vier jaar uitgevoerd •
zijn. Of hierbij rekening is gehouden met het ar-
beidstempo van de Span'jaard is" wel twijfelachtig.

-2 Op 30 April 1955 is tussen de V.S. en SPANJE een
overeenkomst gesloten betreffende de modernisering
van de Spaanse vloot. Een twintigtal Spaanse oor-
logsbodems •- torpedojagers, kanonneerboten, kor-
vetten en mijnenvegers - zal gemoderniseerd worden,
in dier voege, dat zij van nieuwe bewapening, ra-
dar en vuurleidingsapparaten zullen worden voor-
zien.. Spaans personeel zal in de V.S. worden opge-
leid ter bediening van de nieuwe apparatuur,

3.3,8. GRIEHSNLAND •
^ "*"" r ~*~"r " "---""-•'-™ 1'<~ f

-1 De politieke wrijving om CYPRUS tussen GRIEKENLAND
en ENGELAND is in de verslagperiode toegenomen. Op
21 Mei jl.,, verklaarde een officiële Griekse woord-
voerder dvb GRIEKENLAND voorlopig alle beleefdheids-
bezoeken van de Britse vloot zal weigeren. Ook
heeft GRIEKENLAND afgezien van deelname aan de
Brits-Griekse amphibie-manoeuvres, de "Midflox
Three?!t, welke in Juni in de Griekse wateren zoudon
worden gehouden. ^
Als reden werd opgegeven: technische en economische
bezwaren, doch het is een publiek geheim dat een
en ander een protest is togen het z.g."vliegtuig-
incident" op CYPRUS. Hier landde nl, een Grieks
escadrille vliegtuigen op doorreis van KOREA naar
ATHENE. De bemanning van deze toestellen mocht het
vliegveld niet verlaten, daar volgens de Britten -
hun komst niet tijdig was aangekondigd. Van Griek-
se zijde was men hierover zeer gebelgd, daar het
niet op tijd aankondigen van de komst van de vlieg-
tuigen aan de Engelse liaison te wijten zou zijn.
Op 30 Juni heeft ENGELAND een uitnodiging gezonden
aan GRIEKENLAND en TURKIJE om in LONDEN een confe-
rentie te houden over d.e CYPRUS-kwestie. .
De Aartsbisschop MAKARIOS, hoofd van de Griekse
orthodoxe kerk op CYPRUS en hoofd van de beweging
tot aansluiting bij GRIEKENLAND, heeft verklaard
dat de Cyprioten ook op de besprekingen vertegen-
woordigd behoren te zijn.

-2 De Griekse regering hooft medegedeeld, dat om eco-
nomische redenen de strijdkrachten moesten worden
verminderd van 105.000 tot; 70.000 man.
Daar de V.S. echter een sterker Grieks leger wen-
sen, heeft AMERIKA aangeboden de kosten van:,
50.000 man op zich te nemen indien' GRIEKENLAND de
strijdkrachten, zou uitbreiden tot 120.000 man.
Verder zou AMERIKA uitrusting leveren ter waarde
van 15,000.000 dollar.
In verband met het bovenstaande moge opgemerkt wor-
den, dot er aanwijzingen gijn dat d.e Griekse rege-
ring do in GRIEKENLAND plaatsgevonden hebbend©
natuurrampen uitbuit om meer buitenlandse economi-

ZEER 0EHEW
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sche hulp te verkrijgen,
GEHEJÏM -3 Volgens een communiqué van het Griekse ministerie

van Landsverdediging is men na bespreking met de
V.S. overeengekomen, geen verdere uitvoering, t e ge-
ven aan plannen voor de aanleg van een luchtbasis
te TYMBAKION in hè t Zuiden van KRET.A.
In het communiqué wordt gezegd, dat de bestaande in-
stallaties voldoende beantwoorden aan de- huidige be-
hoeften van gemeenschappelijke verdediging.

3.3.9 yJOEGp-SLAVIg.

-1 Faar reeds door politieke waarnemers verwacht werd
is bij het bezoek van de Turks© premier MEFDERES aan
JOEGO-SLAVIè', van 4 tot 9 Meis he^t verschil in poli-
tieke inzichten tussen beide landen duidelijk geble- •
ken.
De Joegoslavische Vice-President KARDELJ sprak over --
toenadering tot RUSLAND, coëxistentie enz. Daar tegen-
over stelde de Turkse eerste minister een vrij duide-
li j ke afwij zing.
Nochtans is het duidelijk dat de verdragspartners het'
ANKARA-pact nog steeds als een nuttig politiek instru-
ment beschouwen, en de gevoerde pact-politiek voorals-
nog zullen blijven volgen.

-2 De aankondiging; van het Russische bezoek aan BELGRADO
is voor de wereld een grote verrassing geweest daar
deze Russische stap zeker niet in de lijn der ver-
wachtingen lag. Het eindcómmuniqué van de van 27 Mei
tot 2 Juni gehouden besprekingen omvatte de volgende
punten:
a. de besprekingen werden gevoerd in een sfeer van

vriendschap en wederzijds begrip. Er werd. gespro-
ken over binnen-en buitenlandse problemen en over
politieke, economische en culturele relaties tus-
sen de beide volken;

b. de beide staten zullen verdere stappen nemen ter
normalisatie van d.e onderlinge verhouding, tot we-
derzijds voordeel en tot het verminderem van de
internationa.Ie spanning;

c. de verhouding onderling moet gebaseerd zijn op het
principe van "actieve coëxistentie". De economische
samenwerking zal worden verbeterd;

d. de rechten van Communistisch CHINA op FORMOSA moe-
ten worden erkend;

e. de Chinese Volksrepubliek moet worden toegelaten
tot de V.N.;

f. in verband me/t de eventuele- hereniging van DUITS-
LAND dient er een Europees veiligheidsverdrag te
komen;

g,, alle agressie, zowel politieke, economische als
militaire moet veroordeeld worden;

h., politieke of militaire blokvorming verhoogt de in-
ternationale spanning en de kans op oorlog;

i. een eerste vereiste voor wereldvrede is verminde-
ring van bewapening en verbod van kernwapens;

j. instemming wordt betuigd! met de resultaten van de
conferentie van BANDÜFG.

Voor wat betreft het Russische standpunt inzake de
conferentie moge verwezen worden naar punt 2,1.09 vaa

f
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, <3it rapport. Inzake JOEGO-SLAVIë*, kan - met enige

GEHEIM reserve- - het volgende worden geconcludeerd:
TITO blijft voorlopig op de, wip zitten. Ter verkrij-
ging van economische voordelen zal hij zich aan de
zijde von de SOVJET-UUIE scharen voor wat betreft:
1. de oplossing,1 van het Duitse probleem;
2. de toelating van Communistisch CHINA tot de V. H , ;
3. de FORMOSA- kwestie;
4. ontwapening en verbod, van atoomwapens,

Mede uit vrees de Amerikaanse economische steun te
zullen verliezen zal TITO vooralsnog waarschijnlijk
niet bereid, zijn tot verdere concessies. Hij zal
JOEGO-SLAVIe' geen onderdeel doen worden v/an een neu-
trale zone j noch van zijn land een bufferstaat maken.
Voorts zal JOEGO-SIAVIê' zijn politiek van krachtige
onafhankelijkheid, handhaven.

-3 De commissie voor buitenlandse aangelegenheden van
het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hooft gead-
viseerd de hulp aan JOEGO-SLAVIë! te beperken indien
aan Amerikaanse waarnemers niet meer gelegenheid •
wordt geboden, na te gaan hoe deze hulp wordt ge-
bruikt.
Volgens de commissie zou de Joegoslavische regering
terzake niet voldoende medewerken. Ook wenst de com-
missie een krachtiger houding van de Amerikaanse
waarnemers, die de betreffende Joegoslavische autori-
teiten maar dienen duidelijk te naken dat een en
ander volgens de vastgestelde bepalingen behoort te
geschieden.

©EHBtv
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DIENST- 4. ECONOMIE.
GEHEIM

4.1. Alg eme en.
De economische ontwikkeling in het SOVJET-BLOK
stond in het licht van de in het begin van dit
jaar - na het aftreden van MALENKOV als premier -
wederom ingevoerde politiek van opvoering van het
ontwikkelingstempo van de zware industrie en land-
bouw, o.a. ten koste van de productie van con-
sumptiegoederen.
Een gevolg hiervan was, dat - in het bijzonder in
de SOVJET-UNIE - de koopkracht meer is toegenomen
dan de productie van voedingsmiddelen en verbruiks-
artikelen.
In dit land, alsmede in OOST-DUITSLAND, HONGARIJE
en ALBANIë zijn dan ook de jaarlijkse voorjaars-
prijsverlagingen voor consumptiegoederen niet meer
aangekondigd. De omvang der verlagingen in de
overige landen van het SOVJET-BLOK was geringer dan
in voorgaande jaren en beantwoordde daardoor niet
aan de verwachtingen der consumenten.
De regering van de SOVJET-UNIE tracht de inflatoire
tendenz tegen te gaan door een uitbreiding van ver-
plichte aankoop van staatsobligatiën, met name van
16 milliard (1954) tot 32 milliard roebel.

4.2. Het Oostenrijkse Staatsverdrag.
Het Oostenrijkse staatsverdrag bevat voor de SOVJET-
UNIE voordelige economische clausules 2
- de SOVJET-UNIE zal gedurende 30 jaar concessies
krijgen op olievelden in Oost-OOSTENRIJK tot een
equivalent van 60$ van de Oostenrijkse oliepro-

. ductie van 1947? terwijl hij gedurende deze
periode ook de eigendomsrechten heeft op de ge-^

l ir. f: -l.»» '• J ,£« bouwen en installaties van deze olievelden;
>H. -̂M|-Ŵ p,?̂ « voorts zal het land concessies krijgen op 60#

lle<«4, Ui-*oU. van alle exploratiegebieden in Oost-OOSTENRIJK,
die Duits eigendom waren en waarop het krachtens
de overeenkomst van POTSDAM of krachtens verwor-
ven bezitereohten aan6pr§k-§n kan. maken;

•';> - de SOVJET-UNIB zal in deze gebieden gedurende
> ' acht jaar exploraties mogen verrichten en mag bij

ontdekking van olie gedurende 25 jaar deze olie
winnen.
De SOVJET-UNIE krijgt verder de beschikking over
olieraffinaderijen met een totale capaciteit van
420.000 ton ruwe olie per jaar;

- voorts ontvangt de SOVJET-UNIE de aandelen van
de D. D. S. G. (Donau-scheepvaartmaatschappij) in

) HONGARIJE, ROEMENIe, BULGARIJE en Oost-OOSTENRIJK.
Deze betreffen voornamelijk haveninstallaties,
scheepswerven e,d.;

- tegen betaling van 150 millioen dollar zal de
SOVJET-UNIE de eigendom, rechten en belangen,

*• j welke dit land aan overige Duitse activa bezit,
aan OOSTENRIJK overdragen.+)

+) Het VERENIGD KONINKRIJK, de VERENIGDE STATEN en
FRANKRIJK staan alle eigendom, rechten en belangen,
die zij aan voormalig Duitse oorlogsbuit bezitten
of waarop zij aanspraken maken, aan OOSTENRIJK af.
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GEHEIM 4.3. Militaire Productie.

4.3.1. SOVJET-ÜNIË.

Gebleken is, dat de serieproductie van zware straal-
bommenwerpers eerder is begonnen dan aanvankelijk
door deskundigen van de NAVO-landen mogelijk werd
geacht.

4.3.2. OOST-DUITSLAND.

De voorbereidingen voor de vliegtuigproductie in
OOST-DUITSLAND vinden nog steeds voortgang. Er be-
staan geen aanwijzingen, dat men reeds met de pro-
ductie is begonnen.

4.3.3. POLEN.

Thans vindt ook in POLEN de productie van tanks
plaats. Zij zijn vermoedelijk van het type T-34 en
worden in LABAND gefabriceerd. Voorheen werden zij
daar geassembleerd van uit de SOVJET-UNIE geïmpor-
teerde onderdelen. Behalve de motoren worden nu
vele onderdelen ter plaatse vervaardigd.
Tot dusver'was TSJECHO-SLOWAKIJE het enige Satelliet-
land, dat tanks produceerde.
De locatie van dergelijke vooruitgeschoven productie-
centra is uiteraard van groot logistiek belang.

4.3.4. TSJEGHO-SLOWAKIJE.

Dit land, dat over een moderne vliegtuigindustrie-
beschikt, voert o.a. straaljagers van het type MIG-
15 uit naar andere Satellietstaten,

4.3.5. HONGARIJE.

De Hongaarse zware machine-industrie vervaardigt
onderdelen voor zware wapens, inclusief tanks, als-
mede de munitie hiervoor. Een groot gedeelte hier-
van wordt geëxporteerd naar., andere landen van het
SOVJET-BLOZ. in HONGARIJE vindt waarschijnlijk geen
assemblage van tanks plaats<

4-4. Samenwerking binnen het Communistische Blok.

4.4'. 1. Economische Coördinatie.

De COMECON (Raad voor Wederzijdse Economische Hulp)
heeft zijn leden opgedragen de uitvoering van de
plannen voor de economische coördinatie van het
SOVJET-BLOK te bespoedigen.
De volgende maatregelen zullen worden genomen;
- men zal afzien van nationale economische self-
sufficiency ten gunste van nationale specialisatie
van productie; elk land zal bepaalde taken krij-
gen;

- de internationale planning zal mede gecoördineerd
worden op basis van behoeften en vermogen van elk
volkj

- investeringsplannen en wetenschappelijk werk zul-
len gecoördineerd worden met het accent op de
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GEHEIM ontwikkeling van de zware industrie;
- POLEN, OOST-DUITSLAND en TSJECHO-SLOWAKIJE zullen
wederzijds gebruik maken van de bestaande walse-
rijen.

De volgende productiespecialisatie zal door de hier-
onder genoemde landen uitgevoerd worden;
- POLENj cokes, schepen, mijnbouwmachines en mijnin-
stalTaties;

~ OOST-DUITSLAND; machinerieën en industriële instal-
laties;

- TSJEGHO-SLOWAKIJE; haveninstallaties, machinewerk-
tuigen, tractoren, cokes- en cementfabrieken, voe-
dingsmiddelen, textiel, schoen- en chemische machi-
nerieënj

- HONGARIJE; aluminiumfabrieken, propaangas, bauxiet,
turbines, transformatoren, kogellagers en transport-
installaties;

- ROEMENIë; olieproducten, boorinstallaties, hout en
voedingsmiddelen;

- ALBANIëg chroomerts, bitumen en voedingsmiddelen.
De" voedselvoorziening van TSJECHO-SLOWAKIJE door
POLEN, HONGARIJE, ROEMENIë en BULGARIJE zal worden
uitgebreid.

DIENST- 4,4.2. Teohjiis oh-Wet ens chappeli jke Samenwer king.
/"J 'lj\lT~Tjï TTWT 'ii -w».-* i • • : : i... • - . - . . - _ i - . - . - .-_-—-mi r - • • • - - • - . . _ . . . • • • ~_.

Gedurende 'de verslagperiode is weer een aantal over-
eenkomsten op het gebied van de technisch-wetenschap-
pelijke samenwerking gesloten. Deze betreffen voor-

( namelijk de uitwisseling van documentatie en deskun-
digen.
Hieronder volgt een 'overzicht van de tot stand geko-
men accoorden;

POLEN - CHINA.

- POLEN zal CHINA documentatie op het gebied van de
waterbouwkunde ter beschikking stellen.

SOVJET-UNIE - ALBANIë.

- Uitwisseling van documentatie en specialisten.

BULGARIJE - CHINA.

- Instelling van een permanente gemengde Bulgaars-
Chinese commissie; uitwisseling van deskundigen en
van technische en wetenschappelijke gegevens.

OOST-DUITSLAND - T3JEGHO-SLOWAEIJE.

- Overeenkomst inzake samenwerking op het gebied van
de lichte industrie en research gesloten.

OOST-DUITSLAND - BULGARIJE,

- Ondertekening protocol betreffende economische sa-
menwerking.

SOVJET-ÜNIE - TSJEGHO-SLOWAKIJE.

- Uitwisseling van technische documentatie.
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DIENST- Russische hulp bij kernphysisch onderzoek in de- -
GEHEIM Satelietlanden.

De hulpverlening, welke de SOVJET-UNIB reeds enige
tijd geleden door middel van een overeenkomst met
CHINA, POIEN, TSJECHO -SLOWAKIJE, ROEMENIë en OOST-
DUITSLAND aan deze landen aanbood, zal worden uit-
gebreid tot HONGARIJE en BULGARIJE, welke beide
landen in April door de SOVJET-UNIE werden uitge-
nodigd zich bij bovengenoemde overeenkomst aan te
sluiten.
Deze hulpverlening betreft atoomonderzoek voor vreed-
zame doeleinden. Het was in HONGARIJE vooral het
gebrek aan grondstoffen, dat het kernphysisch onder-
zoek te BUDAPEST en DEBRECEN beperkte,
Eind Maart en begin Mei zijn studiegroepen van ge-
leerden uit bovengenoemde landen te MOSKOU aange-
komen om zich in het kader van het aanbod van de
SOVJET -UNIE op de hoogte te stellen van het weten-
schappelijk kernphysische onderzoek, voor zover dit
betrekking heeft op de vreedzame toepassing van
atoomenergie.

4.5. Handel West - Oost.

In Perintrep 1/55 werd ad punt 4.7.2. vermeld, dat
de SOVJET-UNIE een aantal orders, dat in ENGELAND
was geplaatst en in hoofdzaak consumptiegoederen
betrof, had geannuleerd. Thans is bekend geworden,
dat ook orders voor investeringsgoederen, waaronder
dieselmotoren, zijn ingetrokken. Met het oog op
de huidige economische politiek van de SOVJET-UNIE,
nl. de ontwikkeling van de zware industrie, is dit
des te opmerkelijker. Mogelijk wil men gelden voor
binnenlandse investeringen vrij maken.
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5. CONTRA-INLICHTINGEN.

GONgl- 5.1 Veranderingen in de binnenlandse toestand.
DENTIEE.L

Een nadere beschouwing van het 17e Partijcongres
van de Communistische Partij NEDEELAND rechtvaardigt

„ , s ;£,£ • d-e conclusie, ' dat de C.P.N, ̂edert 19,52 belangrijk,
,.«».i„ «TA. '*̂ ,̂aajn_Jg?jacht_ De congres-

;c&oui- rede v"an"partijsëcrë"tarTs" Paul de""&BOOT toonde de
.ku—i- zw&kke plekken in de partij duidelijk aan, nl. ;
"j - het geringe ledenaantal van de partij;

-t- •.•-•'- i*"'1-**-̂  _ ket gebrekkige organisatiewerk, dat door de G-ROOT
i4. werd vergeleken met dat van de vooroorlogse demo-

cratie;
- de precaire financiële situatie, waarin zowel de
partij als het partijorgaan zich bevinden. ^ <

In een resolutie inzake de organisatie en instructie \f de partijsecretaris o.a. als richtlijnen uit:

- een geïntensiveerde stelselmatige werving van par-
tijleden en MWaarheidlezers", voornamelijk gericht
op invloedrijke arbeiders, intellectuelen en andere
werkers, mede ter versterking van de financiële
middelen;

- voortdurende en betere politieke scholing van nieuw
kader; speciaal bij de basisscholing dienen actuele
onderwerpen behandeld te worden;

- het kiezen van een nieuwe organisatiesecretaris;
het aanstellen van landelijke instructeurs speciaal

^ voor het opbouwen van afdelingen in de belang-
L- rijkste industrieën.

Als voornaamste taak voor de toekomst zag de partij-
secretaris de opbouw van het bedrijfswerk in belang-
rijke industriële bedrijven.
In de verslagperiode heeft de C.P.N, zich voorname-
lijk beziggehouden met verspreiding en toelichting
van de congresbesluiten. Uitvoering van dit programma
kon tot op heden niet worden geconstateerd.

5.2 De Vredesbeweging.

Met de aanvaarding van de Parijse accoorden door de
Eerste Kamer, verloor(de door de communistische actie-
groep Dat nooit weer opgezette handtekeningenactie
tegen de herbewapening van WEST-DUITSLAND, zijn bete-
kenis.
Aan de handtekeningenactie tegen de atoomwapens, die
zoals in Perintrepl/^5 besproken - op bevel van MOSKOU
medio Maart werd ingezet, wordt thans in opdracht van
het bestuur van de G.P.N, door alle mantelorganisaties
actief medegewerkt. De Waarheid ondersteunt de cam-
pagne door publicatie van indrukwekkende aantallen
handtekeningen die in het buitenland (bij voorkeur
landen als Communistisch-CHINA, ITALlë, etc.) worden
verzameld. In een poging om de actie ook in riiet-
communistische kringen bekendheid te geven verschaft
de Nederlandse Vredesraad perscommuniqué's over de
resultaten van de actie; uiteraard reageert slechts
de Waarheid hierop.
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Tussen deze activiteiten door is de Vredesraad moei-
DENTIEEL zaam doende geweest om de noodzakelijke gelden

(f. 30. 000.-) voor de deelnemers aan de door de Wereld-
vredesraad georganiseerde Wereldvredesbi jeenkomst te
HELSINKI te verzamelen. Deze bijeenkomst, waaraan
volgens de communistische pers ruim 2000 personen uit
68 landen deelnamen, werd uiteindelijk tussen 22 en
9̂ Juni gehouden.

Hij werd afgesloten met "de Oproep van HELSINKI"
waarbij de aanwezigen - kennelijk met het oog op de
komende Viermogendhedenconf erentie - zich uitspraken
voor s
~ oplossing van de wereldproblemen door onderhan-
deling;

- afschaffing van atoomwapens en verdere ontwapening/
- vreedzame coëxistentie tussen de verschillende
stelsels;

- hereniging van een niet-militaristisch DUITSLAND;
- evacuatie van KffiMOSA door de Nationalisten;
- opname van Communistisch-CHINA in de UNO;
- strikte uitvoering van de overeenkomsten van
GENèVE betreffende INDO-CHINA.

M. a. w, dezelfde leuzen als die tot uiting kwamen bij
de Aziatisch- Afrikaans e conferentie te BANDUNG-.
(3.1.01) en de internationale communistische confe-
rentie te NIEUW-DELHI (3.1.05), een bewijs te meer,
dat men te doen heeft met e-en uit één centraal punt
georganiseerde activiteit.

Het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond.

Ook bij het. A. N. J.?, bleef de activiteit beperkt tot
de behandeling van interne aangelegenheden; de voor-
bereiding in verband met de uitzending van een dele-
gatie naar het 5e Wereld jeugdf estival te WARSCHAU en
de herdenking van het 10-jarig bestaan van het A.N, J. V.
in de afgelopen Mei-maand, eisten alle aandacht op.
Van enig belang is de melding, dat het A. N. J. V. in
AMSTERDAM een speciaal fonds gesticht zou hebben om
pas gedemobiliseerde militairen financieel in de ge-
legenheid te stellen het Wereld jeugdf estival bij te
wonen.
Aan de uitvoering van het urgentieprogramma, opgesteld
tijdens het 6e A.N.'J.V.-congres in December 1954, is
practisch'geen aandacht besteed. Het wordt steeds duir-
delijker, dat het A. N. J. V. het personeel en de scho-
ling mist om uit zich zelf tot enig politiek werk te
geraken»
De Voorzitter van het A.N. J. V. t Joop WOLFï^ nam stelling
tegen het door de partijleiding ingenomen standpunt,
dat aan het politieke werk in het A. N. J. V. voorrang
diende te worden gegeven boven het _v_ere_nigj.ngsleven /-
(Zie Perintrep 1/55.) Hij stelde de ö"ntwTkkeTïng"''ën
de groei van de vereniging, juist door de bevordering
van het clubwerk, primair om zodoende meer voor de
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GONFI- directe belangen van de jeugd te kunnen strijden.
DENTÏEEL Het gevolg van deze. openlijke critiek op de aanwij-

zingen van het partijbestuur moet nog worden afge-
wacht.

*

5 .4 De^ Eenhei ds Vak Centrale,
De E.V.C, heeft zich gedurende de afgelopen maanden
hoofdzakelijk bezig gehouden'met de nasleep van de
April-staking in AMSTERDAM.
In de eerste plaats heeft hij getracht vooral bij
nöejfc-communisten begrip te kweken voor de staking,
waar hij.zelf geheel schuldig aan was. Hij slaagde
hierin in zoverre, dat ook door niet-communisten in
het partij-orgaan aan het Amsterdamse gemeentebestuur
werd verzocht de strafmaatregelen tegen de stakers
ongedaan te maken.
Voorts trachtte de E.V.C, uit.de gebeurtenissen poli-
tieke munt te slaan door te verklaren, dat reeds tij-
dens de staking in andere gemeenten salarisverbete-
ringen in het vooruitzicht waren gesteld en dat de
regering was gedwongen om in het georganiseerde over-
leg de afgebroken onderhandelingen over de salaris-
positie van het overheidspersoneel te hervatten.
Aldus resultaten van de staking voor zich opeisend,
dringt het E.V,C.-bestuur thans aan op nog grotere
inspanning met betrekking tot de looneisentlin de
particuliere sector. De eenheid van actie - de ge-
bruikelijke leuze om ÏÏ.V.-V.-leden voor E. V.-C.-plannen
te winnen - wordt het enige middel genoemd om deze
eisen te verwerkelijken.
In afwachting van de resultaten van de hervatte be-
sprekingen over de ambtenarensalarissen, onthouden
de communisten zich van actie, doch zij blijven in-
tussen de stemming onder het overheidspersoneel nauw-
keurig peilen. Recente artikelen in de Waarheid over
toestanden'bij het P.T,T.-bedrijf in AMSTERDAM;wijzen
in deze richting. £z
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DE UITRUSTING VAK HET SOYJET LEGER.

KORT OVERZICHT VAH DE ONTWIKKELING HA

DE TWEEDE WERELDOORLOG.

GEHEIM 1. IÏÏFANTERIEWAPENEN.

De infanteriewapenen, waarover de SOVJEÏ-UNIE aan
het einde van de tweede wereldoorlog beschikte,
waren eenvoudig en solide van constructie, ruw af-
gewerkt, doelmatig voor het gebruik te velde.
Enige wapens vertoonden echter tekortkomingen;
- de semi-automatische geweren waren niet bedrijfs-
zeker;

- de lichte mitrailleurs hadden in het algemeen een
te geringe vuursnelheid';

- de geweren tp konden slechts met succes worden
ingezet tegen licht gepantserde voertuigen en
bunkers;

- de 50-mm mortieren werden te licht geacht voor
infanteriegebruik.

De Sovjets waren zich ervan bewust dat tekortko-
mingen bestonden. Direct na de oorlog werden de
50-mm mortieren, de "MAXIM" zware mitrailleurs en
de geweren tp uit de bewapening genomen.
De ontwikkeling van nieuwe wapens en de verbetering
van bestaande typen werd krachtig ter hand genomen,
met het resultaat dat gedurende 1954 een groot deel
der troepen uitgerust kon worden met de navolgende
nieuwe infanteriewapenens
- semi-automatisch geweer "SKS", caliber 7,62-mm?
- pistoolmitrailleur "AVTOMAT", caliber 7,62-mm;
- lichte mitrailleur "RPD", welke de typen "DP" en

"DPM" vervangt;
- zware mitrailleur "PKP", caliber 14,5-mm, welke

die met caliber 12,7-mm vervangt;
- 2- en 4-loops luchtdoelmitrailleur "ZPU"|
- terugstootloos anti-tankwapen "SPG" van 82-mm en

een raketwerper tp, welke de beide-typen geweren
tp vervangen.

Ook zijn er aanwijzingen dat een nieuw, 107-mm
terugstootloos anti-tankwapen, is ontwikkeld, als-
mede een nieuwe geweergranaat.

Bovendien hebben de Sovjets een verbeterde, korte,
randloze patroon van 7,62-mm in gebruik genomen.
Deze wordt gebruikt bij het "SKS semi-automatische
geweer, de AVTOMAT"-pistoolmitrailleur, en de
nieuwe lichte mitrailleur "RPD".

Geconcludeerd mag worden dat deze nieuwe wapenen
de vuurkracht van de Sovjet infanterie aanzienlijk
verhoogd hebben.
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.GEHEIM 2. ARTILLERIE.

De ontwikkeling van de artillerie na de tweede
wereldoorlog wees op de tendenz het caliber - en
daarmede ook de dracht - te vergroten.
Lucht do elg es cjiü..t̂'.: •
Gezien de hoge prioriteit, welke aan de luchtverde-
diging wordt toegekend, lag het in de lijn 'der ver-
wachtingen dat nieuw luchtdoelgeschut voorrang zou
hebben.
- Het eerste nieuwe, na-oorlogse geschut dat bij de

troepen te velde werd waargenomen, was dan ook
100-mm luchtdoelgeschut, met een geschatte effec-
tieve verticale dracht van 11.000 m.

- Later werd ook nieuw automatisch luchtdoelge-
schut van 57-mm met een geschatte effectieve
dracht van 4.500 m gemeld.

- Er zijn aanwijzingen dat ook 122-mm luchtdoelge-
schut is ontwikkeld.

Deze nieuwe vuurmonden zijn uitgerust met mechanische
afstandsbediening en hebben radar vuurleiding.
Men verwacht niet dat de Sovjets nog zwaarder lucht-
doelgeschut zullen vervaardigen, doch verder onge-
leide lua-raketten en "grond-lucht" geleide projec-
tielen zullen ontwikkelen.
Het is mogelijk dat zij sinds 1954 een geleid
luchtdoelprojectiel van het Duitse "Wasserfall'V«
type bezitten. „ * +. , ./

!" 4*1* 'ï-tw»t.3&>wtMi* rjj §

Veldgeschut.

- Bij de veldartillerie is het 76,2_mm geschut vrij-
wel volledig vervangen door 85-mm veld- en anti-
tankgeschut;

- De 122-mm houwitser zal vermoedelijk vooreerst
niet vervangen worden-

- Er zijn aanwijzingen dat nieuw veldgeschut van
122-mm ontwikkeld is, hetwelk vele kenmerken ver-
toont van moderne Duitse ontwerpen.
De schootsafstand hiervan wordt geschat op 22,5 km.
Mogelijk heeft dez-e vuurmond dezelfde schietbuis
als het bovengenoemde lua-geschut van 122-mm, ter-
wijl het mogelijk ook in tanks en gemechaniseerd
geschut gebruikt wordt.
Dit zou in overeenstemming zijn met het Sovjet
principe om de standaardisatie zo ver mogelijk
door te voeren.

- Verwacht mag worden dat binnenkort nieuw geschut
in de klasse van 152-mm tot 305-mm zal verschij-
nen. De huidige in gebruik zijnde typen zijn te
zwaar en te weinig mobiel.

Anti-tankgeschut.

- Hoewel het 57-mm anti-tankkanon M 1943 nog in
gebruik is, wordt wel vermoed dat tot vervanging
door een zwaarder stuk zal worden overgegaan.

GEHEIM
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GEHEIM . Om de mobiliteit hiervan te verhogen is het moge-
*, lijk dat het gemonteerd zal zijn op een licht gemo-

toriseerd of gemechaniseerd onderstel.

'*'" Gemechaniseerd geschut.
- Gezien de vervanging van het 76,2-mm veldgeschut

door geschut van 85-mm, is het vermoeden gewet-
tigd, dat ook het kanon van het 76,2-mm gemecha-
niseerde geschut, vervangen zal worden door een
85-mm kanon.
Tot nu toe is de vervanging van dit geschut (de
SU-76) nog niet waargenomen.

Raketwerpers.
Sinds 1953 zijn drie nieuwe typen van op vracht-
auto 's gemonteerde raketwerpers waargenomen;
- met afvuurinrichting voor 12 roterende raketten,
geschat caliber 200-mm (zie nevenstaande afbeel-
ding) ;

- met afvuurinrichting voor 16 roterende raketten,
geschat caliber 100-mm;

- met afvuurinrichting voor 4 raketten, caliber
geschat op 200-mm.
Deze raketten, welke voorzien zijn van stabili-
satievinnen, zijn aanzienlijk langer dan die van
het eerstgenoemde type.

Mortieren.
In de SOVJET-UNIE worden de zware mortieren gere-
kend te behoren tot de artillerie.

*- - Een nieuwe 16O-mm mortier is waargenomen, met een
grotere schootsafstand dan de 16O-mm mortier
M 1943. Deze laatste wordt vermoedelijk door deze
nieuwe mortier vervangen.

- Bij parades is een nieuwe, zware mortier met sluit-
stuk opgemerkt, waarvan het caliber geschat wordt
op 240-mm.

\d mag worden dat de Russen in snel tempo

hun artillerie moderniseren. Vuurkracht en mobili-
teit zijn/worden verhoogd zonder de wapens te
gecompliceerd te maken.
De meeste van deze nieuwe wapens zijn gemakkelijk
in massaproductie te vervaardigen; alle liggen bin-
nen de grenzen van het technisch kunnen der Sovjet'
soldaten.

3. GEPANTSERDE VOERTUIGEN.

Tanks.

Van de nieuwe, middelzware T-54 tank (zie Perintrep
(« 1/55 ad 2.5.2-3) zijn de volgende, voorlopige gege-

vens thans beschikbaar s
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GEHEIM lengte 6,10-6,9001;
"breedte 3,27-3,40 m;

*- hoogte 2,40-2,45 m;
gewicht .35-40 ton?

•#* bemanning; waarschijnlijk 4 personen.

De toren (hoogte 0,95 m) heeft een laag, gebogen
profiel, gelijkende op dat van de JS-3, en "biedt
goede bescherming. De bewapening bestaat uit een
100-mm kanon, zonder mondingsrem, met een versterkte
monding? waarschijnlijk geen gyrostabilisator . Het
maximum' aantal projectielen dat medegevoerd kan wor-
den, wordt op 45 geschat.
Verder zijn twee mitrailleurs en 1 luchtdoelmitrail-
leur aanwezig.
De T-54 heeft een torsiestaafvering als bij de T-34.
Het loopwerk vertoont ook grote gelijkenis met dat
van de T-34 s 5 loopwielen, geen geleiderollen, aan-
drijfwiel aan achterzijde. Een verschil is de ruime
afstand tussen het voorste en het tweede loopwiel
bij de T-54.
Het prestatievermogen ligt vermoedelijk boven dat
van de T-34. Aangenomen wordt een maximum snelheid
over de weg van 50 km/uur, op aandachtige bodem van
40-45 km/uur.

Er zijn nog geen gegevens omtrent pantser ing en
actieradius bekend.
Enige T-54 tanks zijn mogelijk uitgerust met infra-
roodapparatuur voor nachtgevechten.

"* Omtrent een nieuwe, zware tank, de JS-4, die thans
in productie zou zijn, zijn vooralsnog geen gegevens
bekend.

Gejoantaerde wielvoertuigen,
Na het einde van de tweede wereldoorlog zijn 2 typen
licht gepantserde wielvoertuigen in gebruik genomen;
- een verkenningswagen, sterk gelijkend op de via
lend-lease verkregen Amerikaanse Scoutcar M3A1 ,
doch iets kleiner. Dit voertuig is met radio uitge
rust, doch heeft vermoedelijk geen bewapening.

- een 6 x 6 personeelscarrier s met hetzelfde chassis
als de ZIS 151 vrachtwagen. Deze personeelscarrier
kan ook gebruikt worden als trekker, verkennings-
wagen en vrachtcarrier.
Bovendien kan een zware luchtdoelmltrailleur op
deze carrier worden 'gemonteerd.

Amghibis che vo er tuigen .

De ontwikkeling van amphibische voertuigen is ook
niet verwaarloosd. Er zijn aanwijzingen dat deze

a voertuigen een belangrijke rol is toegedacht bij een
eventuele veldtocht in EUROPA.

r ir
,v
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GEHEIM - het Jeep-type, lichte amphibie, heeft 4 wielen
en vermoedelijk hetzelfde chassis als de GAZ 67B,
hoewel het ook mogelijk is dat het chassis van
Duitse of Tsjechische constructie is.

«r- - een op de DUKW gelijkend, 3-assig amphibisch voer-
tuig heeft een neerklapbare achtersteven om het
in- en uitladen te vergemakkelijken.

- een amphibische personeelscarrier met rupsbanden
is waargenomen; deze kan 2o volledig bewapende
manschappen vervoeren.

- een amphibische trekker (VL-3), welke voornamelijk
in de houtindustrie gebruikt wordt, wordt ook
voor militaire doeleinden gebruikt?

- onbevestigde berichten spreken over een amphibie-
tankj de mogelijkheid bestaat echter dat dit een
normale tank met drijflichamen betreft.

4. VRACHTAUTO's.

Sedert 1947 worden de via lend-lease verkregen
vrachtauto's in steeds sneller tempo vervangen door
producten van de eigen industrie.
Thans zijn bij het leger minstens 10 typen in ge-
bruik, waarvan de capaciteit varieert van ̂  tot 13
ton.
Bovendien is het chassis van deze vrachtauto's ook
bruikbaar bij voertuigen geconstrueerd voor speciale
doeleinden, zoals benz.ine-, radio- en kraanwagens.
Al de bovengenoemde vrachtauto's zijn er op bere-
kend stukken artillerie of aanhangwagens te kunnen
verplaatsen. Slechts 4 van deze typen hebben aan-
drijving op alle wielen. Bovendien zijn ook nog
zwaardere typen vrachtauto's ontwikkeld welke ook
toepassing in het leger vinden, zoals bv. een kiep-
auto van 27 ton.

5. GENIEMATERIEEL.

Brugslagmaterieel.

Er zijn geen aanwijzingen dat een nieuwer type drij-
vende brug dan de TMP-zware pontonbrug zijn intrede
heeft gedaan. Een lacune wordt gevormd door gebrek
aan modern draagbaar brugslag*-materieel voor vaste
bruggen. Hoewel er aanwijzingen zijn dat een Bailey-
type brug ontwikkeld wordt, is dit type nog niet
waargenomen.

Materieel voor wegenaanleg.

De Sovjet industrie vervaardigt thans grote hoeveel-
heden moderne machinerieën van uitstekende kwaliteit
welke benodigd zijn voor de aanleg van wegen (bull-
dozers, draglines, graafmachines, betonmolens, kra-
nen, enz.).
Bij een aantal genie-eenheden is dit materieel waar-
genomen.
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GEHEIM 6. HELIOOPTERS.

Twee typen zijn in serie-producties
- een voor verkenning en liaison geschikt type,

dat ook vóór reddingswerk en licht vrachtvervoer
gebruikt kan worden?

- een type voor vrachtvervoer, gelijkende op de
. Sikorski S-55 (H-19)? echter groter en met gro-
tere laadcapaciteit. De achterzijde kan bij dit
type worden opengeklapt om snel te kunnen in- en
uitladen.
Behalve manschappen en vracht kunnen ook lichte
vrachtwagens en stukken geschut met dit toestel
worden vervoerd.
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