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GEHEIM 1. POLITIEK.
a. SOVJET-UNIB.

De SOVJET-UNIE blijft aansturen op een topconferentie van re-
geringsleiders, ofschoon KHRUSHCHEV tijdens het bezoek van
MCMILLAN aan MOSKOU heeft toegestemd in een conferentie van
Ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier op 11 mei
1959 als aanloop tot de bedoelde topconferentie. x

Ofschoon aan de oppervlakte de spanning tussen Oost en West
over de kwestie BERLIJN iets schijnt te zijn afgenomen, bestaat
er in werkelijkheid tussen de SOVJET-UNIE en het Westen nog •
•geen enkele zichtbare toenadering, c.q. overeenstemming over
de werkelijke "substantie" van het conflict,

b, IHAK.
De belangrijkste ontwikkeling in de voortdurende kritieke in-
terne toestand van IRAK in april is het feit dat de Regering
Kassim is gezwicht voor de communistische eis, de P.R.F.
("People's Resistance Forces") van wapens te voorzien. In het
land zijn opleidingscentra voor de P.R.F, geopend onder lei-
ding van het leger.

De communistische infiltratie in het leger vindt voortgang.
In de hogere rangen is een aantal officieren vervangen door
pro-communistische figuren.

.Bij de thans plaatshebbende onderhandelingen tussen de "Irak
Petroleum Company" en de Iraakse regering heeft deze laatste
tot dusverre een gematigd standpunt ingenomen,

c. V.A.R. - IRAK.
Op voorstel van de SUDAN is .te BEIROET het politieke comité
van de Arabische Liga bijeen gekomen om te trachten een ver-
zoening tot stand te brengen tus-sen IRAK en de V. A. R.

Mede door de slechte diplomatieke voorbereiding door de Suda-
nese Minister van Buitenlandse Zaken - onvoldoende voorafgaand
overleg met'de beide genoemde regeringen - is deze poging mis-
lukt en min of meer op een veroordeling van IRAK uitgelopen.
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GEHEIM d. SINGAPORE.
In verband met de vrees dat de "People's Action Party-" de
verkiezingen van de volgende maand zal winnen, hebben reeds
vele Britse maatschappijen hun hoofdkantoor van SINGAPORE
naar MALAKKA verplaatst, omdat deze maatschappijen de voor-
uitzichten in SINGAPORE zeer slecht achten»

2. MILITAIR.
a. OOST-DUITSLAND.

(1)Eind maart jl. werd een groot aantal platte wagons met
een laadvermogen van 80 ton,- welke geschikt zijn voor het
vervoer van tanks, aan het normale gebruik van de Spoor-
wegen onttrokken en ledig naar de SOVJET-UNIE gezonden.
Op 4 april jl. passeerden 300 van deze wagons het spoor-
wegknooppunt BRE3T-LITOVSK.

Deze maatregel is ongebruikelijk. Een mogelijke verkla-
ring zou kunnen zijn dat men de wagons nodig heeft voor
het aanvoeren naar OOST-DUITSLAND, van zwaar materieel,
zoals tanks, andere zware uitrusting ( b.v. raketten ),
danwei bepaalde industriële goederen.

(2) De toestand van'het locomotiefpark in OOST-DUITSLAND is
verbeterd door de terugkeer uit de werkplaatsen van ge-
repareerde locomotieven en door vermindering van het aan-
tal reparaties.

(3) Op grond van beschikbare berichten moet het waarschijnlijk
worden geacht.dat ingeval van vijandelijkheden naar aanlei-
ding van de Berlijnse crisis eerder eenheden van het Oost-
duitse "Volksleger" dan van Russische strijdkrachten zullen
worden belast met het bezetten van WEST-BERLIJN. Oostduitse
veiligheidstroepen zijn voor zulk een operatie gunstig ge-
legerd rondom BERLIJN.

(4) In de omgeving van BERLIJN en de luchtcorridors naar deze
stad bouwen de Russen een omvangrijk storingspotentieel op
voor radio- en radaruitzendingen. Met deze apparatuur wordt
veelvuldig geoefend, hetgeen reeds tot gevolg heeft gehad
dat vliegtuigen, welke het vliegveld van WEST-BERLIJN,
"Tempelhof", naderden, niet op de radar van dit vliegveld
konden worden waargenomen, zonder dat van speciale midde-
len gebruik werd gemaakt.

b. Sovjet Legergroep Duitsland. - • • - . . . - . . . :
(1) Gedurende de periode van.16-24 maart 1959 werden in OOST-

DUITSLAND door vijf lijndivisies,.behorende tot verschil-
lende Sovjet Legers, grote manoeuvres gehouden. Waarschijn-
lijk werden door onderdelen van het Oostduitse Volksleger
eveneens in hetzelfde afgesloten gebied manoeuvres gehou-
den. Het houden van dergelijke grote maneouvres gedurende
de wintertrainingsperiodé is afwijkend van het normale pa-
troon. • -
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GEHEIM (2) Op 5 april jl. werden bij WUENSDORF opstellingen van
, grond/lucht geleide projectielen waargenomen. De posities
l waren gecamoufleerd en bezet door personeel. Of het hier

gaat om "dummies" danwei werkelijke opstellingen is nog
niet bekend.

(3) In de periode van 6-12 april jl. werd in twee grote ge-
bieden in OOST-DUITSLAND ( in het eerste gebied was o.m.

_,d£- LETZLINGER HEIDE, terwijl het tweede gebied zich uit-
j strekte over het gehele gebied van 3 Garde Leger en klei-

nere gedeelten van 1 Garde Tank Leger en 20 Garde Leger )
.̂ een stafoefening gehouden, zeer waarschijnlijk op hoog
niveau.

c. TSJECHO-SLOVfAKIJE.
In TSJECHO-SLOWAKIJE zijn wederom uitgebreide oefeningen ge-
houden ten behoeve van de civiele verdediging. Bij de oefe-
ningen waren betrokken fabrieken, depots en warenhuizen, ter-
wijl ook C.I.-werkzaamheden werden verricht.

d. BULGARIJE.
De grote jaarlijkse manoeuvres, welke normaal gedurende de zo-
mer en het begin van de herfst worden gehouden, zullen dit
jaar in mei worden gehouden.

e. Commentaar.
Naar aanleiding van de bovenstaande militaire berichten, welke
kennelijk duiden op een verhoging van de paraatheid van de
Sovjet strijdkrachten en de Satellietlegers, wordt opgemerkt
dat deze maatregelen geheel passen in de huidige Sovjet poli-
tiek, welke bedoelt hot Westen onder zeer zware druk te zetten.
Aanwijzingen voor een op handen zijnd offensief behoeven in de
bedoelde maatregelen thans niet te worden gezien.

GONFIDEN- 3. CONTRA INLICHTINGEN.
TIEEL. a. Diefstal, c.q. vermissing van wapens en munitie.

Bij inbraak in het mobilisatiemagazijn, Papaverweg 33 te AM-
STERDAK ontvreemd;

6 pistoolmitrailleurs en
20 ledige bijbehorende magazijnen.

Bij inbraak in het munitiemagazijn, Sarphatistraat 110 te
AMSTERDAM ontvreemd;

5 pistolen Browning FN met 8 extra patroonhouders 5
2 revolvers Webley Scott^
2 revolvers Snfield^
2094 patronen 9 mm;
81 patronen ( voor revolver Snfield ).

- Voorts -
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CONFIDENTIEEL - " Voorts werden in de verslagperiode nog vermist;
' 1 pistool FN|

19 patronen 9 nmi.

b. Overige veiligheidsincidenten.
i. ' Op 6 april 1959 bleken uit twee schakelkasten op de

vliegbasis WOENSDR3CHT de handleidingen tevens schema's
te zijn verdwenen. De kasten waren nog op slot, doch
aan het slot was zichtbaar geknoeid»
Genoemde schakelkasten behoren tot een op deze vlieg-
basis gelegerde Sfdltlua en dienen ten behoeve van de
telefoonleidingon van de Commandopost naar de stukken.
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