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1. POLITIEK.
-.-.:. -. :' . ui-- ,;-•'. .:,..:;/'- ..... .
.. a. VERRE-BOSTEN. '' ' ' - . ' ';'
" "'"' .
.
Met ter'zi jdestelling van alle speculaties omtrent de vraag,
welke ontwikkelingen' zich zouden kunnen voordoen indien het
conflict in de STRAAT VAN FORMOSA ernstiger vormen zou gaan
aannemen dan het thans heeft, kanode situatie ten tijde van
het stellen van dit rapport als volgt in enkele woorden worden omschreven s Zolang het thans voortdurend door ROODCHINA bestookte eiland QUEMOY nog over voldoende voorraden
kan "beschikken, , wordt, naar het voorkomt, het grootste gevaar' voor een ui'tbreiding van het conflict gevormd door een
eventueel, overhaast of onbeheerst optreden van de Nationalistische-Chinese strijdkrachten tegen het Vasteland, een
probleem dat blijkens ontvangen berichten ook de Amerikaanse
leiding zorgen baart. Intussen wordt door de regering van
TSJIANG-KAI-SJEK- in to.enemende mate aandrang, uitgeoefend op
;•:
de. Amerikaanse Regering om dé Volgen's het defensieverdrag
..•.-.•" . ; 'benodigde -toestemming voor het uitvoeren van luchtbombarde. ; ' ' ; • menten op de vaste wal te .verkrijgen. In geval de bevoorra' • ding van QUEMOY zou, vastlopen, zullen: de VERENIGDE STATEN
zich gesteld zien 'voor de ;beslssing of deze toestemming nog
.
langer kan worden geweigerd.
b. MIDDEN-OOSTEN t'
( 1 ) VEBgNIGDË ARABISCHE REPUBLIEK. ;
In sstri jd met. de verwachting dat NASSER zou streven naar
een omzetting van -de VAR in een iets losser federatief
verband tussen EGYPTE en SYRIË, onder meer om enigermate
tegemoet te komen aan de: bezwaren, welke in SYRIË bJ^ een
deel van de bevolking tegen de VAR leven en om het voor
IRAK gemakkelijker te maken tot de VAR toe te treden,
heeft NASSER thans., besloten tot verdere centralisatie
over te gaan, zodat van de autonomie van de provincie
.
SYRIË slechts weinig zal overblijven. Dit wil inmiddels
niët: zeggen dat -NASSER ten aanzien van de andere Arabi".
sche landen'-zoü afwijken van zijn federatieve streven
•'•;"• met 'gébxuikmakirig van de .Arabische Liga.
, ' • - . . . , - •- Intussen . . .
'
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Intussen neemt de Communistische infiltratie in SYRIË steeds
ernstiger vormen aan§ het aantal Sovjet "deskundigen" van
alle soorten bedraagt thans reeds ongeveer 1000.
(2)

IRAK.
.. .
:
. "l
De politieke ontwikkeling in IEAK "baart nog steeds zorgen.
De Regering-KASSIM gevoelt vooralsnog niet véïr een nauwere
"band met de VAR. De Regering staat echter zwak| \zan het uit
drie divisies bestaande leger zijn er slechts twee brigades
waarop de huidige regering volledig kan vertrouwen.

2. MUI-TAIR.-'-•---'••:/--'
"
a. SOVJET LEGERGROEP DUITSLAND.
(1) Op 13 September jl. zijn manoeuvres begonnen op de LETZLIÏJGER HEIDE op divisienivea;ii,_..Dë .manoeuvres bestaan uit
..*
. een rivierovergang, over de ELBE van West naar Oost. De rivierovergang werd- vooraf gegaan door een gesimuleerde atoomaanval, artillerie-beschietingen en luchtaanvallen.
Bij bedoelde manoeuvres werd eveneens van helicopters (in
.beperkte mate) gebruik gemaakt.
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(2). Volgens de organisatie-tabellen moet de Sovjet Legergroep
Duitsland de beschikking hebben, over 5900 middelzware tanks
./-• (types T-34 en ÜV-54.,.). Eind 1957 waren er 5266 bij de
GSVG ingedeeld, waarvan 31.0C van het type T-54- De invoer
van T-54 tanks bij de GSVG vindt dit -jaar verdere voortgang.

b. POLEN.
(1) Oefeningen aan de WEICHSEL.
^
.-.,..
Het Poolse Leger heeft medio'September jl. bij WARSCHAU
grootscheepse oefeningen gehouden. De uitgangsposities waren
gelijk aan die, welke het Sovjet leger in 1944 "bij de opmars
naar de Poolse hoofdstad innam. ...
Bij deze oefeningen werd..he,t, afgaan van een aanval door een
voorhoede ter sterkte "van een bataljon gedemonstreerd.
Vervolgens werd met behulp van in helicopters aangevoerde
troepen een bruggehoofd op de Westelijke oever van de
WEICHSEL gevormd,. Daarna stafce^:-a?iaphibische "tanks, jeeps
en landingsvaartuigen'de-rivier? over.
•Verdere gegevens over deze oefeningen zijn tot dusver nog
-'niet bekend.' . .
.
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(2) 'In het tijdvak van 25 -tot 28 Augustus jl. worden in POLEN
- -leger-eenheden waargenomen welke bezig waren met het binnenhalen van de oogst. ;

o. HONGARIJE..
Uit bevestigde berichten blijkt dat-de'SOVJET-UNIE één divisie
uit het gebied van ES£ERGOM-GOMAROM heeft teruggetrokken. Mo. menteel zijn .er in HONGARIJE nog vier Sovjet lijndivisies en
één LuA-divis^ie»
.
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d. MIDDEN-OOSTEN.
(1) AFGHANÏ13TAN.
300 officieren worden door de Russen opgeleid ( waarvan een
kwart in de- SOVJET-UNIE )j hieronder bevindt, zich een groot
aantal piloten. AFGHANISTAN is "bezig de luchtmacht aanzienlijk uit te breiden, waartoe de SOVJET-UNIE door de levering
van moderne straaljagers en de hulp bij de opleiding zeer
veel bijdraagt.
(2) LIBANON.
Van de vier bataljons Amerikaanse Mariniers zijn in September jl. drie uit LIBANON teruggetrokken, terwijl het vierde
bataljon waarschijnlijk binnenkort zal volgen.
(3) YEMEN.
Er zijn thans meer dan 200 Russische technici in TEMEN. De
Russen leggen kustversterkingen aan bij de STRAAT VAN BAB
EL MANDEB tussen de RODE ZEE en de GOLF VAN ADEN.
(4) Britse strijdkrachten.
Een brigade infanterie is van CYPRUS naar ENGELAND teruggekeerd. Deze brigade was in verband met de toestand in het
MIDDEN-OOSTEN naar CYPRUS overgebracht.

CONFIDENTIEEL

3. CONTRA INLICHTINGEN.
a. Vermissing van wapens.
In de verslagperiode werd de vermissing gerapporteerd vans
3 pistolen
2 geweren GARAND
1 pistoolmitrailleur.
b. Vermissing van geclassificeerde documenten.
Bij verzoeken om terugzending c.q. vernietiging van vervallen
geclassificeerde stukken werd de vermissing geconstateerd vans
- 2 exemplaren van de vervallen Opgave "Mobilisabele 1 LK BMOonderdelen". Classificaties GEHEIM.
- Exemplaar nr.9 van Operatiebevel nr.3 van C - Vliegbasis GILZERIJEN, uitgegeven 20 Augustus 1954. Classificaties ZEER GEHEIM.
c. Diefstallen en andere onregelmatigheden.
In de legerplaats OIRSCHOT werd geconstateerd dat zich in één van
de jerrycans behalve 5 liter benzine ook 15 liter water bevond.
In onderzoek bij 121 CTIWDet.
In het complex AUSTERLITZ-Noord worden geregeld (lege) jerrycans
vermist. Bij voorlopige raming op 19 September 1958 werd het totaal verlies tot dusver geschat op 45 stuks type MT 80 en 56
stuks van het type MT 70.
In onderzoek bij Koninklijke Marechaussee.
d. Inlichtingen-activiteit.
Een dpi.van 53 Afdva (op herhaling) werd op 3 Sopt.1958 in een
café benaderd door een burger, waarvan signalement bekend, die
hem allerlei inlichtingen vroeg op het gebied van de militaire
organisatie.
In onderzoek bij 211 on 111 CID-Det»
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