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1. SOVJET LEGERGROEP DUITSLAND.
a» Op grond van bevestigde berichten kan wor'd'en aangenomen
dat twee gemotoriseerde infanteriedivisies ( 9 en 11 Mot.
Inf Div ), twee antitankbrigades, één veldartilleriebrigade en één divisie luchtdoelarti'llerie in het kader van
de jongste troepenreducties uit OOST-DUITSLAND zijn teruggetrokken.
De sterkte van de Sovjet Legergroep Duitsland is nu teruggebracht tot 383« 0.00 man.
b. Opnieuw worden grote aantallen tanks van het type T-54
in-OOST1-DUITSLAND ingevoerd. Vermoedelijk gaan de Sovjets
er nu toe over ook hun gemotoriseerde' infanteriedivisies '
met deze moderne tank uit te rusten,. ...; . .
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3. Gedurende de laatste drie maanden vonden ongewoon weinig " ^
oefeningen plaats. De opleiding richtte zich vooral op de
individuele soldaat en het kleine onderdeel.
2. SOVJET-ÜNIE.
De manoeuvres van strijdkrachten in de SOVJST-UNIE en BULGARIJE nabij de TURKS5! en IRANSE grenzen houden verband met de
spanningen rond het MIDDEN-OOSTEN.
..
3. MIDDEN-OOSTEN.
a. Nadat op 14 Juli 1950 een staatsgreep plaats vond in IRAK, .
waarbij de!republiek werd uitgeroepen, landden op* 15- Juli
Amerikaanse troepen in LIBANON. De troepen kwamen op verzoek van President CHAMOUN^en ontmoetten geen tegenstand.
Het vliegveld bij BEIROUT werd bezet» Binnen drie dagen
hadden de Amerikanen drie bataljons mariniers aan land gezet. Uit Europa werd ( uitAUGSBURG ) de 1e Battle Group
van de 24e Divisie overgevlogen naar ADANA in TURKIJE en
vandaar naar BEIROUT. De 24e Divisie ( Pentomic-) is enige
tijd geleden geformeerd uit de 11e Airborne Divisie (welke
is opgeheven ) en bestaat uit twee Airborne Battle Groups
en drie Infantry Battle Groups en is voorlopig de enige
divisie van deze samenstelling in de US Army„ In-totaal
waren op 31 Juli 1958 ca. 9000 man Amerikaanse troepen in
LIBANON.
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Op 17 Juli 1958 werden op verzoek van Koning Hussein Engelse troepen
overgebracht naar JORDANIë. In totaal "bevinden zich daar thans ruim
2000 man Britse troepen.
AMERIKA nam in verband met de ontwikkeling in het MIDDEN-OOSTEN
ingrijpende maatregelen teneinde de paraatheid van haar strijdkrachten op te voeren0
"b. Tenslotte kan worden gemeld dat,
nissen in IRAK onder de bevoli'ng
MIDDEN-OOSTEN, we.lke niet direct
ken, de regeringen in die landen
acht ( o.a. IRAN, SAOUDI-ARABIë,

gezien de reacties op de gebeurteen legerkringen in landen in het
bij de.Ze ontwikkeling zijn betrokweinig stabiel moeten worden geSOEDAN, LYBIë ).

CONFI- - 4. CONTRA-INLICHTINGEN.
DENTIEEL ' a. In de afgesloten verslagperiode werden de volgende vermissingen geconstateerd?
.
(1) Vermissing van.wapens;
1 geweer GARAND
. . . . . . .
1 geweer L E E ENFIELD
1 pistool.
1 -:

(2) Vermissing geclassificeerde documenten.
Bij een onderdeel van de LuA wordt sedert 17«12.1957 vermist de
Verzorgingsaanwijzing nr„ 1.van C-LuA, classificatie-Confidentieel. Nog in onderzoek.

, ' - - b. Verdachte belangstelling voor militaire objecten;
;
Door een onbekend gebleven burger werd in de omgeving van Commandopost 2 van HKGS op verdachte wijze geïnformeerd naar betekenis, inhoud enz,, van dit object.
In onderzoek bij 450 Dot.CID.
De inzittende van een personenauto trachtte door te dringen tot de
kern van het Object 2 - Zuidoever bij NIJMEGEN, zich daarbij uitgevend als iemand van Rijkswaterstaat., Betrokkene werd van het object
verwijderd.
In onderzoek bij 211 Det.CID.
c. Overige veilighGidsincidenten.
Door de beheerder van 42 Verkennings Eskadron ( mob„) werd' een (ontstekingsanleidcr aangetroffen op de bezinetank van een nieuwe jeep
( onder de.zitplaats van de bestuurder ).
In onderzoek bij 211.Dct.CID,
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Onderwerp i SAM Nr. 6/1958, Uw 52/30*876 van 11.6.1958

Met verwijzing naar b.a. ra^ort en daarvan lid 1
sub.bi moge worden verwezen naar dz, S.O. 58 par,J_
aanhangsel bldz. li lid 3.
Waar in de ISAM vd. het vermoeden wordt uitgesproken
over een mogelijke indeling van T 54 tanks bij "hun"
(nl. de Russische) gemotoriseerde infanterie Divisie's
in OOST DUITSLAND, meldde ik de uit Duitse bron
(G2 persoonlijk) vernomen opvatting, dat in Ooat Duitsland sedert begin 1958 géén gemotoriseerde divisie's
meer aanwezig waren (wil mogelijk nog in Sovjet Rusland
zelf).
Er zouden nl. slechts 2 typen Divisie's gebleven
zijn nl. Tank- en Gemechaniseerde Divisie's.
Bij reorganisatie zouden déze Divisie's zijn uitgerust met T54-tanks» raketten en amphibische voertuigen.
T.a.v. de Russische troepenvermindering uit Oost
Duitsland werd hiervoor het getal van 41.000 genoemd
(en t.a.v, Hongarije 17.000),
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