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GEHEIM 1. POLITIEK.
a. IRAK.

In IRAK - waar de situatie onverminderd kritiek blijft -
is de belangrijkste ontwikkeling in de verslagperiode ge-
weest de kabinetswisseling van begin Februari, waarbij zes
ISTIQLAL-ministers Mt de regering traden. Het kabinet is
nu samengesteld uit Vrije Officieren, Nationaal-Democraten
("fellow-travellers"van de Communisten ), alsmede uit drie
socialistisch getinte "onafhankelijke" vakministers.

Als de belangrijkste aanleiding voor het ontslag van de
zes ministers - wier partij aanvankelijk een onafhankelijke
koers voorstond , maar de laatste tijd waarschijnlijk meer
neigde tot aansluiting bij de VAR - wordt genoemd hun on-
tevredenheid over het te slappe beleid van KASSIM tegenover
de Communisten en zijn te fel optreden tegen ARIF, die ter
dood werd veroordeeld. De bewijzen voor de schuld van ARIF
schijnen bovendien niet overtuigend te zijn geweest.

De kabinetswisseling houdt o.m. in dat de laatste pro-Egyp-
tische figuren, alsmede enkele goedwillende Nationalisten,
uit de regering zijn getreden. Welke invloed één en ander
zal hebben'op het toekomstige regeringsbeleid, is nog niet
geheel duidelijk. De mogelijkheid lijkt niet uitgesloten
dat KASSIM zijn naaste medewerkers in steeds meerdere mate
zal kiezen uit de "Vrije Officieren", aangezien deze groep
voor hem nog het meest betrouwbaar is.

Inmiddels blijkt uit verschillende - echter niet geheel te
controleren - berichten dat zowel in BAGHDAD als op het
platteland een anti-Communistische nationale verzetsbewe-
ging onder AHIF-gezinde ( wellicht ook Egyptisch beïnvloede)
leiding snel toeneemt.

Medio Februari werd in beginsel overeenstemming bereikt
tussen de Iraakse Regering en een missie van de Sovjet-Unie
over een uitgebreide economische eri technische samenwerking
welke - indien deze plannen inderdaad tot uitvoering komen
- tot gevolg zal hebben dat een belangrijk gedeelte van het
Iraakse ontwikkelingswerk in Russische handen zal geraken.
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GEHEIM b.- IBM. . :
Veel opschudding is veroorzaakt door het verrassende bericht
dat in dit land, niettegenstaande de recente onderhandelingen
met de VERENIGDE STATüüN VAN NOORD-AMERIKA over een bilateraal
verdrag van militaire steun en bijstand, ernstig werd overwo-.
gen een niet-aanvalsverdrag met de SOVJET-UNIE te sluiten.

Reeds ten tijde van de onderhandelingen met AMERIKA stelde de
SOVJET-UNIÈ als alternatief een verdrag voor, waarbij IBAH zich
tot neutraal gebied zou laten verklaren, eventueel met garanties
van de gro't'e"'mogendheden.-
Nadat dit voorstel aanvankelijk door IRAN was afgewezen, heeft
de Iraanse Regering , ontevreden over de te geringe omvang van
de Amerikaanse hulp en over een Amerikaanse weigering om. be-
paalde uitgebreide veiligheidsgaranties te geven ( zelfs tegen
aanvallen van buurlanden als IRAK en AFGHANISTAN ), tenslotte
toch een Russische missie op betrekkelijk hoog niveau uitgeno-
digd om te onderhandelen over een niet-aanvalsirerdrag.
Van belang is hierbij o.m. dat de Russen bereid bleken tot het
doen van concessies welke duidelijk maakten dat de SOVJET-UNIE
er zeer grote waarde aan hechtte dat IRAN uit de Westelijke in-
vloedssfeer zou worden losgemaakt.
Op het laatste moment is , mede door een Amerikaans-Brits-Turks-
Pakistaanse interventie, voorkomen dat het verdrag met RUSLAND
werd- afgesloten.

2.' MILITAIR. ' . _ • - • . '
a. OOST-DUITSLAND. '

De training en opleiding van de Sovjet Legergroep Duitsland
vindt thans hoofdzakelijk plaats in de vredesgarnizoenen. De
tactische training geschiedt momenteel tot op compagnies- en
bataljonsniveau. Het trainingsprogramma vertoont geen afwijkingen
ten opzichte van het patroon dat in de vorige winters werd ge-
volgd.

Nadat met ingang van 16 Januari jl. verhoogde luchtactiviteit
was gesignaleerd - welke activiteit in verband werd gebracht
met de situatie rond BERLIJN - is thans gebleken dat na 29 Jan-
uari jl. wederom van normale luchtactiviteit kan worden ge-
sproken.

Maatregelen ter verbetering van de luchtverdediging worden re-
gelmatig waargenomen.

b. POLEN. • •
Op 27 Januari jl. werd de bewegingsvrijheid van de Westelijke
Militair-Attaché 's "beperkt. Bedoelde maatregel was op 6 Febru-
ari jl. nog -steeds van kracht.
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c. VERENIGDE ARABISCES REPUBLIEK.
Een zeker aantal officieren uit het Syrische leger heeft een
organieke functie gekregen in het Egypti-sche ïeger bij troe-
penonderdelen. Tot nu toe werden deze Syrische officieren
gebruikt voor het "bezetten van staffuncties danwei als

1 liaison-officier. Eén en ander zou verband kunnen houden
met het d-oor NASS3R toegepaste beleid waarbij officieren,
die tot moelijkheden aanleiding kunnen geven, uit SYRIË
worden verwijderd. Voorts • zou deze maatregel de integra-
tie van de twee legers kunnen bevorderen.

In de verslagperiode werden wederom ca. twintig officieren
van het Syrische leger naar de SOVJET-UNIE gezonden om al-
daar een opleiding te ontvangen.

d. IRAK.
De Egyptische vlieginstructeurs hebben IRAK verlaten als ge-
volg van de slechte verhouding tussen IRAK en EGYPTE.
Het is de bedoeling de Iraakse piloten voortaan in TSJECHO-
SLOWAKIJE te doen opleiden.

3. CONTRA INLICHTINGEN.
a. Vermissing van wapens;

1 bajonet Garand.

b. Vermissing geclassificeerde stukken;
- 1 brief NATO S3CK3T N/1 40/AA van 31 /1 2/1958;
- 1 brief G1/1881/D GEHEIM, ex. 104, van 25/6/1958, betref-

fende "Nieuwe tactische nummering eenheden KL";
- 1 brief G4/1887/J GEHEIM van 29/12/1958;
- 1 Mobilisatie-voorschrift KL nr. VS 2-1050 GEHEIM, ex.58.

. c. Onregelmatigheden aan verbindingen;
Bij de Munitie-complexen te BAARN werd op 18/2/1959 door een
P.T.T.-beambte geconstateerd dat met de telefoonverbindingen
was geknoeid. Door een aangebrachte verbindingsdraad konden
in het wachtlokaal gesprekken worden afgeluisterd.
In onderzoek bij 111 en 450 CID-Det.

d. Propaganda;
Op het publicatiebord van de A-Cie 43 Batinf te ASSEN werd
op 19/2/1959 een verkiezingspamflet van de P.S,P. aangetrof-
fen.
In onderzoek bij 123 CID-Det.

e. Inlichtingen-activiteit.
Op 23/2/1959 werd een 16-jarige Duitse jongen aangehouden
wegens het maken van foto's in het duingebied nabij het
Zenderpark te KATTOJK»
In onderzoek bij Koninklijke Marechaussee en 450 CID-Det.

Op 26/2/1959 werd geconstateerd dat van de Archiefkamer van
de Materieelraad D.M.L. aan de Wassenaarseweg te 's-GRAVEN-
HAGE een deurpaneel was ingedrukt. Bij het door de
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C.ONFIJENTIEEL Koni:nkirjk"é'Marechaussee gehouden onderzoek bleek niets te
worden •vermist.

Op 27/2/1959 hebben enige personen, behorend bij twee
auto's - waarvan" de nummers bekend zijn - met kijkers in-
tensief de oefeningen gadegeslagen van een Cie van 14 Batinf

. . ' • - . . , op het Eozendaalse Veld ten Noorden van ARNHEM.
In onderzoek bij 211 CID-Det.
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AAN;

Commandant van het 1e legerkorps

Nederlandse territoriale "bevelhebber

Basi scommandant

Commandant der luchtdoelartillerie
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INTERN:

Chef van de Generale Staf, Sous-Chef Secties G1 - G4
van de Generale Staf, Sous-Chef Secties G2 - G3 van
de Generale Staf

Hoofden van de Secties 01, G3 en G4 - HKGS
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TER INFORMATIE;
De Militair-Attaché bij Hr.Ms.Ambassade/Gezantschap

te BELGRADO
BOM
BRUSSEL'
PARIJS
STOCKHOLM
WASHINGTON

Hoofd Bureau Inlichtingen van de Luchtmachtstaf

7
8
9

10
11
12

13

G 2 - HKGS 14 't/m 20.
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