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GEHEIM 1 . POLITIEK.

a. VBRRE-OOSTM.
FORMOSA, QUEMOY, MATZU.
Uit de jongste berichten blijkt dat men te WASHINGTON
thans zeer ernstig -rekening houdt met de mogelijkheid
dat de toegespitste militaire activiteit van de Commu-
nistische Volksrepubliek China in de STRAAT VAN FORMOSA
- in tegenstelling tot de situatie tijdens de Formosa-
crisis van 1954-1955. - de 'inleiding vormt tot een po-
ging om de kus t ei landen QUEMOY en MATZU te veroveren.
Dit betekent dat te WASHINGTON thans een beslissing
moet worden genomen over de vraag - die tijdens de
vorige crisis niet 'werd beantwoord - of de VERENIGDE
STATEN zich al dan niet zullen inzetten voor de verde-
diging van deze eilanden.
Zowel een beslissing in positieve als in ontkennende
zin zal voor de strategische en politieke situatie in
dat deel van de wereld de meest verstrekkende gevolgen
hebben»

b. MIDDEN-OOSTEN.
De tekenen wijzen er op dat-NASSER voor het ogenblik
geen heil ziet in het doen opslokken van IRAK, JORDANIë
en LIBANON door de VERENIGDE ARABISCHE REPUBLIEK. Hij
geeft er momenteel blijkbaar de voorkeur aan, te trach-
ten zijn doelen te bereiken door middel van een federa-
tief verbond van de Arabische landen.
De recente Arabische eenheidsresolutie in de Verenigde
Naties geeft aan dit streven ongetwijfeld enige steun.
Ook de toestand in SAOUDI-ARABIë, welke in toenemende
mate zorgwekkend is, ontwikkelt zich in de richting van
meerdere sympathie voor deze plannen.

2. MILITAIR.
a. ROEMENIë.

Het zelfstandige Sovjet leger in ROEMENIë* ( bestaande
o. m. uit twee gemechaniseerde divisies ) is teruggenomen.
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GEHEIM b. LIBANON. • ,
De sterkte van de Amerikaanse troepen in LIBANON be- . ..
draagt thans ca. 13.000 man.

c. JORDANIë.
In JORDANIë gingen de Engelsen voort met het versterken
van hun troepen door de aanvoer van één bataljon infan-
terie ter Versterking van de reeds sedert Juli j.l. aan-
wezige para-eenheid ter sterkte van 2.000 man.

In .IRAK .heef t;men. een begin gemaakt met de vorming van
een soort Nationale Garde naar Egyptisch model, welke
ondergeschikt is aan het Ministerie van Defensie en
wordt samengesteld uit mannelijke en vrouwelijke vrij-
willigers.
Amerikaanse en Britse wapenleveranties volgens de lo-
pende contracten.met IRAK vinden voortgang.

e. VERENIGDE ARABISCHE REPUBLIEK.
De verhouding tussen SYRIë en EGYPTE is niet zo goed als
men aldaar officieel doet voorkomen. Zo wordt in het Sy-
rische leger de stemming meer en meer anti-Egyptisch,
doordat Egyptische officieren steeds meer leidende func-
ties in het Eerste ( Syrische ) Leger van de VAR gaan
bekleden ( Vgl. ISAM d.d» 27 Juni j.l., pag.3 bovenaan ).

f. Britse troepenverplaatsingen.
In verband met de toestand in het MIDDEN-OOSTEN werden
Britse troepen-verplaatst: van ENGELAND naar CYPRUS, van
MALTA naar LYBIë en van KENYA naar BAHREIN en ADEN.
De Britse strategische reserve in KENYA zal worden ver-
sterkt met één bataljon infanterie.

CONFIDENTIEEL 3. CONTRA-INLICHTINGEN.
a. In de verslagperiode werden de volgende wapens en muni-

tie vermisti 1 pistool?
184 patronen.

b. Communistische activiteiten, onder militairen.
(Ij Op 11 Augustus jol. te ca. 10.00 uur werden bij de

ingang van het Station HS te DEN HAAG vóór het ver-
trek van een militaire trein naar het Zuiden, ANJV-
pamflettën uitgereikt aan militairen. De titel van
deze pamfletten luidde; "Mariniers en Para's voor

• het behoud van de oliekoersen".

(2) In'-dé avond van.25 Augustus j.l. werden in de directe
omgeving'van de Koudenhorn-kazerne te HAARLEM - ver-
moedelijk door ANJV-ers - pamfletten verspreid onder
militairen. De inhoud van deze pamfletten was gericht
tegens atoombewapening| uitzending Amerikaanse troe-

'" pen naar LIBANON, uitzending Nederlandse troepen
: naar . NIEUW-GUïNEA. . :
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COÏÏFIIENTIEEL c. Overzicht van de resultaten van gehouden onderzoeken
'betreffende veiligheidsincidenten, gepleegd gedurende
het eerste halfjaar van 1958.
(1) Van de in deze verslagperiode gemelde, vermiste wapens

enz., is inmiddels een aantal teruggevonden. Het on-
derzoek naar de overige vermissingen heeft tot dusver
geen resultaat opgeleverd.
In totaal worden nu nog'vermists

6 pistolen
4 revolvers
1 geweer Lee Enfield
2 karabijnen
1 pi s t o olmi t rail leur
2 houders pistoolmitrailleur
12 Bren-magazijnen
74 patronen.

(2) Vermissing geclassificeerde documenten.
In de verslagperiode zijn de onderstaande geclassifi-
ceerde stukken verloren-of zoekgeraakt?

een Confidentieel geclassificeerde Verzorgingsaan-
wijzing |

een Zeer Geheime "brief betreffende Voorbereiding
Vorderingenj

twee Zeer Geheime en drie Geheime Vernietigings-
"bevelen ( te water geraakt ) 5

twee vervallen Zeer Geheime Oorlogsverzorgingsbe-
velen§

een vervallen NATO SECEET document5
een exeitiplaar van een Confidentiële OVO|
een exemplaar van een Geheim geclassificeerde op-

gave rubricering telefoonnummers o

Uitgebreide nasporingen en pogingen om de betreffende
stukken te achterhalen hadden geen succes. In enkele

s gevallen moesten de vermiste stukken als gecompromit-
teerd worden beschouwd en werden er dienoverkomstige
maatregelen getroffen.

(3) Uit onderzoeken, ingesteld naar geconstateerde vernie-
lingen e.d. van militair materieel, is gebleken dat
één en ander slechts criminele aspecten had en hierbij
geen subversieve oogmerken hebben voorgezeten.

(4) Uit de afgesloten onderzoeken, ingesteld naar gevallen
van ongewenste belangstelling voor militaire objecten
en oefeningen, is van inlichtingen-activiteit niets
gebleken.
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