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LAOS'.
Tot dusverre werden geen berichten Cvntvangen over gevechts_
handelingen van enige grote omvang. De in couranten voorko_
mende berichten, als zouden Noordviö tnamese legereenheden
daadwerkelijk op het grondgebied var». LAOS opererenj moeten
voorshands sterk in twijfel worden getrokken. Het moet
echter waarschijnlijk'worden geacht dat een 2,eker aan-fcal
van de rebellen een opleiding heeft ontvangen in NOORD-
VIETNAM en dat de rebellen militaire* bevoorrading vanuit
NOORD-VIETNAM hebben ontvangen.

IRAK. .
De toestand in IRAK is nog steeds z^er labiel. Premier
KASSIM heeft - ter versterking van ̂ ^^ eigen positie _ op

26'augustus jl. vijf officieren en één burger, en op 20
september jl. dertien officieren en vier burgers iaten exe-
cuteren. Bedoelde executies schijnen mede te z^^ bedoeld
om een nieuwe samenbundeling van de pro-Nasser groepen in
zijn land te voorkomen. Door het laten uitvoeren van deze
executies heeft hij gedeeltelijk vol<iaan aan een eigj welke

de communisten in zijn land reeds op 8. maart 1959 stelden.
De steun, welke KASSIM van het leget- ontvangt, wordt minder.
Ook de economische toestand van het land _ voorai op agra-
risch gebied - moet zeer zorgelijk vvOrden geacht.

VERENIGDE ARABISCHE REPUBLIEK.
De regering van de VAR heeft, de ambeissades van het VBHENIGI)

KONINKRIJK en de VERENIGDE STATEN VAft AMERIKA in CAIBO mede-
gedeeld dat zij heeft besloten alle studenten uit de SOVJET-

. UNIE terug te roepen wegens verregaande en ontoelaatbare in-
doctrinatie. Het VERENIGD KONINKRIJK werd gevraagd de stu-
denten, die hun opleiding in de SOVJ^T-UNIE zouden moeten
afbreken, op te vangen.
Hiertegenover echter wordt in de VAft door pers en radio nog

altijd veel publiciteit gegeven aan £e economische steun,
welke van de SOVJET-UNIE wordt ontvangerio
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GEHEIM Een groep-Van meer dan 80 Sovjet ingenieurs en technici,
waaronder een expert "bij uitstek voor damconstructie, is
in september jl. in EGYPTE gearriveerd, in verband met de
constructie van de ASSOEAN-dam.

2. MILITAIR.
a. Sovjet Legergroep Duitsland.

(1) Nog onbevestigde berichten melden dat het jaarlijks
' ... . ' . . . ' '"." ' "" ' rp'tatieprpgramma van de Sovjet' Legrgroep Duitsland

reeds zou zijn begonnen. Indien dit juist is, dan zou
dit veel vroeger zijn dan gewoonlijk, aangezien de om-
wisseling van personeel normaal eerst aanvangt na de
herfstmanoeuvres. Het is mogelijk dat een beperkte
rotatie nu reeds plaats vindt'in verband met het binnen-
halen van de oogst in de SOVJET-UNIE.

(2) Het huidige trainingsprogramma van de Sovjet Legergroep
Duitsland vertoont geen afwijking ten opzichte van vo-
rige jaren. Naar verwachting zullen de herfstmanoeuvres
spoedig beginnen, welke zullen duren tot omstreeks het
eind van october 1959«

(3) Ook dit jaar zijn de zomeroefeningen ingeleid met een
* aantal demonstraties. Tijdens de demonstraties werd

A . , o.m. getoond; het gebruik van de pijplijn in de moderne
"J j \! het gebruik van modern materiaal bij de

«U»*'1 ujf rivierovergang, alsmede het verlenen van luchtsteun aan
'iL<f 3-e grondstrijdkrachten.

(4) Geleide projectielen.
. - ; i Steeds meer aanwijzingen zijn verkregen voor de aanwe-

; j zigheid van zowel grond/lucht, als grond/grond geleide
1 projectielen in OOST-DUITSLAND:
(a) Sinds 1 september 1958 zijn diverse militaire con-

vooien en spoorwegtranspor.ten waargenomen, waarvan
de samenstelling, het escorte en de gebruikte wa-
gontypen, alsmede de vorm van de lading kunnen dui-
den op het vervoer van geleide projectielen.

(b) De volgende waarnemingen kunnen aanwijzingen zijn
voor de aanwezigheid van grond/grond geleide pro-
jectielen ( SS - 100 zeemijlen "ballistio missile")
bij de Sovjet Legrgroep Duitsland?
( i) de gebruikte wagons werden eerder waargenomen

in RUSLAND bij de fabriek waar research-werk- '
• • . zaamheden werden uitgevoerd voor deze grond/

grond geleide projectielen;
(ii) de vorm van de wagonbak was overeenkomstig de

vorm van deze wapens.
Voorts zijn in de periode van april-juni 1959 spoorweg-
transporten waargenomen, waarin zich wagons bevonden
welke hoogstwaarschijnlijk vloeibare zuurstof bevatten.
De transporten, welke werden geè'scorteerd door

- Russische -
- 3 -



- 3 -

GEHEIM

CONFIDENTIEEL

Russische militairen, gingen van RUSLAND via PEANKFURT/
ODER naar een gebied Noord van BERLIJN.
Een duidelijke verklaring voor het vervoer van derge-
lijke grote hoeveelheden vloeibare zuurstof kan niet
worden gegeven. Aangezien echter de hoeveelheid groter
is dan voor het gebruik van militaire vliegtuigen be-
nodigd is en zich in het betrokken gebied geen fabrie-
ken bevinden welke deze hoeveelheden verwerken, moet
rekening worden, gehouden dat hier voorraadvorming plaats
vindt ten behoeve van het gebruik van geleide projec-
tielen,

(c) Op 9 juli 1959 werd in de omgeving van GLAU, ca„
60 mijl Zuid-Oost van BERLIJN, een opstelling waar-
genomen welke naar alle waarschijnlijkheid zijn be-
stemd voor grond/lucht geliede projectielen,

b„ SOVJET-UNIE.
Westelijke functionarissen in MOSKOU hebben tot nu toe on-
bekende gepantserde voertuigen waargenomen welke meer op
gemechaniseerd geschut (SP) dan op tanks geleken. De rap-
porten duiden op de ontwikkeling van een nieuw type gemecha-
niseerd geschut, te gebruiken als "self-propelled gun", in
tegenstelling tot de thans in gebruik zijnde SU's, welke
meer worden gebruikt als "assault guns".

c, SOVJET-UNIE/AFGHANISTAN.
Sedert het begin van het Russische militaire hulpprogramma
in AFGHANISTAN in 1956 heeft de SOVJET-UNIE dit land voor
ca. $ 75.000.000 aan wapens geleverd, waaronder 50 MIG-
straaljagers ( typen 15 en 17 )-, 12 straalbommenwerpers,
120 middelbare tanks ( typen T34 en T54 ) en een grote hoe-
veelheid artillerie ( ca. 200 stuks ).

3. CONTRA-INLICHTINGEN.
a„ Vermissing van wapens en munitij.

In de verslagperiode werd de vermissing geconstateerd van:
5 pistolen ( één bij oefeningen bij LA COURTINE )j
2 karabijnen ( één bij oefeningen bij LA COURTINE );
1 houder pistoolmitrailleur met 10 patronen.

b. Overige veiligheidsincidenten.
(1) In de nacht van 27 op 28 augustus 1959 werd een inbraak

gepleegd in het bureau van de EAI te ROERMOND. Tot dus-
ver worden slechts persoonlijke bezittingen vermist.

(2) Op 16 augustus 1959 ontving de wachtcommandant van 14
Batinf te ARNBFM een telefonisch bericht van BK 1LK
betreffende een wijziging op de afmarsorder van het
Bat naar DUITSLAND, inhoudende een vervroegd vertrek
van het bataljon. Bij verificatie van dit bericht
bleek het niet te zijn verzonden door BK 1LK, evenmin
door andere berichtenkantoren.,
Het onderzoek door 111 CID-det. heeft tot dusver geen
resultaat gehad.
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