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DIUNSTG^IEIM

T\nOR'.70QBD

BI T3iraBRI3 LUCSN3

De bijbel leert ons, dat de maagden, die hun lampen wél verzorgd

laadden wijs v/aren, doch dat de maagden die verzuimd hadden "brand-

stof in te slaan, dwaas waren.

De eersten waren paraat, toen de bruidegom kwam en er actie van

hen werd gevraagd, de anderen kwanen te laat en vonden de deur

gesloten.

Het enïbloen van de militaire inliolitingendienst is een brandende

fakkel, omgeven door de woorden "in tenebris lucena", lichtend

in de duisternis.

Ook deae fakkel, onze fakkel, moet brandend v/orden gehouden tij-

dens het wachten op de bruidegom en we moeten zorgen over olie

te beschikken, wanneer de periode van rust is verstreken.

Eet is dikwijls moeilijk in vredestijd de waarde van een goede

inlichtingendienst te beseffen.

ïïij begrijpen niet waartoe hij dient en het instand houden van

een groot apparaat schijnt inefficiënt.

De Amerikanen dachten er ook ao over toen de oorlog in de

Pacific voorbij was. In 1945 en de daarop volgende jaren schaf—

ten zij meer dan de helft van hun inlichtingendienst in het

Oost-Aziatisch operatie-toneel af.

Het gevolg was, de overrompeling van Korea in 1950 en volledig

gebrek aan inzicht in de situatie van de vijand gedurende de

hierop volgende jaren.

Elk land moet zich er voor hoeden niet in dezelfde fout te

vervallen.

Het is dan ook onse taak in het bijzonder, voortdurend te bouwen

aan een grotere doeltreffendheid van onze militaire inlichtingen-

dienst •

- 3 -
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Een juiste waardering van onze dienst op alle bevelsniveaux

is hiertoe noodzakelijk.

Sn nu hangt het af van U, G2 en 32 functionarissen, mannen van

opleidingsinstituten, van MID-onderdelen en van Cl-organen,

hoe Uw superieuren U "beschouwen en hoe zij U gebruiken.

Het hangt voor een groot deel af van Uw kennisj Uw volhar-

ding en Uw overtuigingskracht of U gebruikt, misbruikt of ge-

heel niet gebruikt wordt.

Om Uw kennis te verrijken, Uw zelfvertrouwen te versterken, Uw-

activiteiten te stimuleren is dit tijdschrift in het leven ge-

roepen.

Bovendien zal het bijdragen tot het besef dat. wij allen deel

uitmaken van één gemeenschap met één gezamenlijk doel, name-

lijk dat wij licht brengen in de duisternis.

Indien ons tijdschrift hiertoe bijdraagt, zal het aan dit

doel beantwoorden?

IN T3NSBRIS LUCSNS

HET HOOFD VAST lIS I1ILITAI2H INLICHTINGENDIENST

J.L.Hollertt
Kolonel van de G.S.
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011 DE EEMCTIE.

Indien de inhoud van de stukken dit nodig maakt, zal het "blad Con-

fidentieel kunnen v/orden geclassificeerd. Er dient echter te worden

gestreefd de in te zenden copy zoveel mogelijk Dieustgeheirn te hou-

den.

In te zenden copy dient bij voorkeur in twee-voud getikt te zijn,

doch dit is niet noodzakelijk.

Bijgevoegde schetsen bij voorkeur tekenen op oleaatpapier met

Oost-Indische inkt.

Arceringen kunnen daarbij in potlood v/orden gedaan. Copy kan worden

opgezonden aan net redactie-adres onder vermelding "Copy voor MID-

tijdschrift".

Het streven zal sijn naar de volgende vaste rubriekens

Politiek overzicht

Meuwe uitgaven

Uit buitenlandse tijdschriften

Nieuwe voorschriften, instructiefilms, enz.

Fout en goed voorbeelden uit de geschiedenis van de MID.

Suggesties voor andere vaste rubrieken kunt U indienen.

Eventuele vaste medewerkers voor deze rubrieken kunnen zich bij

de redactie opgeven. Dij, die stof vinden, geschikt voor deze vas-

te rubrieken, worden uitgenodigd ons dit toe te sturen.

De redactie geer" t hierbij enige onderwerpen waarover zij copy

gaarne tegemoetziet s

Ervaringen van bataljons-, afdelings- en brigade S2 tij-

dens grote oefeningen.

Ervaringen ten aanzien van opleiding van de troep op het

gebied van inlichtingen.

Voorbeelden van inlichtingenaspecten verwerkt in oefe-

ningen.

Ervaringen ten aanzien van veiligheid, in het bijzonder

in het buitenland.

Ervaringen tijdens herhalingsoefeningen.

^ C ^«



- 5 -
DISKSTGSHSIM

Practische uitwerking van taak van de 32 bij parate/een-

heden.

Suggesties ten aan'zien van abc—opleiding.

Dit tijdschrift dient functioneel te v/orden beschouwd.

Het behoort thuis op de Se_ctie jij?* Bij overplaatsing dus overge-

ven aan Uw opvolger!

- 6 *
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Hoewel de russisohe eisen voor een oplossing van hot duitse vraag-

stuk en da kwestie Berlijn - t. v/, een erkenning van het "bestaan

van twee duitse staten en de vorming van een "vrije" stad Berlijn -

werden onderstreept door hot optrekken van een muur in Berlijn,

heeft de eensgezinde houding van de westerse mogendheden v. w. Ta.

hun rechten en de handhaving daarvan, mode gesteund door de geno-

men militaire maatregelen, de door de Sovjet-Unie in eerste in-

stantie ultimatief gestolde termijn voor een oplossing doorbroken.

De thans op diplomatiek niveau uitgevoerde sondages naar een basis,

waarop onderhandelingen mogelijk zijn, vinden voor zover het de

werkelijke onderhandelingen zal aangaan een zekere remmende wer-

king in hot standpunt van generaal de Gaulle, die voorop stelt

dat onderhandelen onder dreigementen bij voorbaat moet v/orden uit-

gesloten. Dit in zekere zin gunstige element, dat een ovorhaas-

ting uitsluit, is wenselijk, omdat elke oplossing voor het pro-

bleem Berlijn van tevoren behoort te worden getoetst op do moge-

lijkheden voor het later scheppen van nieuwe crises. Immers moet

do oplossing van het duitse vraagstuk worden gezien als een lang-

durige procedure, wil men een ernstig gewapend conflict vermij-

den.

Dit nuemt geenszins wog, dat ondertussen deor de zgn DDR mot

oen groot aantal maatregelen op klc-inere schaal wordt getracht

de controle op het verkeer in en naar Berlijn de facto te ver-

groten. Hierbij kan de mogelijkheid voor het ontstaan van min of

moer ornstige incidenten niet geheel v/orden uitgesloten. Opmerke-

lijk is dat in oen dergelijk geval liet initiatief steeds zal lig-

gen bij de zgn DDR en niet bij de russische beaottingstroepon.

In het beeld van de koude oorlog tegen het Weten tekent zich

ook duidelijk de druk af, wolko door do Sovjot-Unio zowel togen

Koord/Europa (Finland, Noorwegen, 2wedon en Denemarken) ais to-

gen Zuid Europa (i.c. Griekenland) door hot zonden van nota's

wordt uitgeoefend. In hot propagandistisch, goheol spoolt hot

psychologisch gebruik van de term "V/estduits revanchisme*1 een

belangrijke rol, teneinde do bevolking van de verschillende

- 7 -
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Nato-landen, wodka destijds door Ifezi-Duitsland waren bozet, te

"beïnvloeden.

Op hot wereldomvattende front verlenen do Sovjet-Unie en zijn

satelliotlanden aan elke actie, welke zich tegen oen of rnoer

westerse mogendhodon richt, hun steun zoals o.m. bij de kwestie

Meuw-Guinca, de kwestie Koeweit, de Indiase aggressie tegen

Goa enz. Bij de leiding van de V.H. treft men thans het beeld

aan, dat de secretaris-generaal Thant een achttal onder-secre-

tarissen heeft, waarvan twee "behoren tot hot Oostblok (Rusland

en Tsjechö-Slowakije), drie tot do A.A.-landen (India, VAR/

3gypte en Nigeria), één tot Europa (Frankrijk) en twee tot Ame-

rika (V,3. en Bolivia). Men kan hierbij stellen, dat het Wester-

se element maar zeer beperkt is vertegenwoordigd. Bovendien ver-

keert de V.H. momenteel zowel door de acties in de Kongo als

door de negatieve houding van de Veiligheidsraad in de kwestie

Goa in feite in oen malaise. Immers was de V.ÏF., wolke volgens

zijn doelstelling als scheidsrechter bij geschillen hoort op

te treden,, in de kwestie Katanga ẑ lf partij! 3n dit bovendien

bij oen interne kwestie, wolke hand .lt over de staatsstructuur

waarbij de keuze ligt tussen eenheidsstaat of federatieve staat.

De vele thans nog zonder wapenen behandelde problemen geven de

basis voor een "vreedzame coëxistentie" (i.e. koude aggressieve

oorlog) een relatief smalle ondersteuning. In "uropa vragen do

Duitse kwestie, Berlijn en eventueel de verhouding Rusland-Fin—

land «m een cplossing, in hot Midden-Oosten wordt de stabili-

teit onder moer belaagd door Irak's aanspraken op Koeweit on

door de positie van llasser sinds het uiteenvallen van de VAR,

in Azië is nog geen oplossing gevonden voor Laos en Nieuw Gui-

nee, in Afrika duurt hot rumoer rond Kongo, Algoriö en andere

staten voort, on in Zuid-Amorika tracht Cuba zijn invloed uit

te breiden. Hen vermindering van de politieke spanning on drei-

ging zal dan ook slechts zeer langzaam on uiterst voorzichtig

naderbij kunnen ?/orden gehaald»

_ 8 -



VOORWOORD»

De redactie hee:"t gemeend in dit eerste nummer enige aandacht te

moeten "besteden aan de opleiding. Hiertoe zijn een tweetal onder-

werpen Toelicht waarin U lesstof vindt opgenomen v/elke U "bij de in-

structie en oefeningen zoudt kunnen gebruiken.

ICBITJW TE

Onder dit onderwerp is opgenomen datgene wat volgens de redactie

over onae potentiële tegenstander dient te worden verteld aan de

troep. Het sluit aan op de lessen Fundamentele voorlichting, waar-

in de ideologische achtergrond van het communisme wordt "behandeld.

® communistis c h

U weet uit de voorlichting over het communisme, dat dit communisme

de vrije wereld waarvan wij deel uitmaken "bedreigt. Het stelt

zich ten doel de macht over de gehele wereld te veroveren, waar-

bij de laatste jaren "blijkt dat het dit hoopt te bereiken lange

de weg van wat wordt genoemd "vreedzame coëxistentie".

Deze vorm van vreedzaamheid is echter helemaal niet zo vreedzaam.

De communisten trachten op alle mogelijke manieren de vrije we-

reld te "bewerken, te "bedreigen, onder dwang te zetten en econo-

misch te treffen.

Vooral wordt getracht verdeeldheid te zaaien.

Zij hitsen de ex-koloniale landen op en spelen de rassen tegen

elkaar uit.

Tevens is hun doel om de geest van de mens te "bewerken en zo om

te vormen, dat de uens in de wereld denkt en doet zoals het com-

munisme dit wil.

Als machtsmiddel heeft de leidor van het communisme Rusland een

grote stri j dracht .

Er is sprake van 175 divisies, een zeer groot aantal vliegtuigen

en een sterke vloot, vooral onderzeeboten.

Daarnaast hebben de satellietlanden sterke stri jdmachten.

(Tijdens een les zou U mogelijk op een kaart de krachtverhouding

Oost-West kunnen weergeven) .

- 9 -
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Natuurlijk kunnen al deze troepen niet alleen maar in V/est-Suropa

worden ingezet.

_De__sol.d.a_at_.

Zoals U weet wordt de kracht van een leger o.a. "bepaald door

- sterkte

- de soldaat

- materieel

- de mentale instelling.

Laten we daarom eerst eens de Russische soldaat bekijken.

Wat zijn nu de sterke en zwakke kanten van deze soldaat?

Sterkte punten zouden v/e kunnen noemens

- gehardheid

- gewend aan ontberingen

- gewend aan ijzeren discipline

- grote vaardigheid in het terrein

- goed improvisator

— zeer snelle ingraver en

goede camouflage.

Enkele zwakke punten zi^n:

- weinig initiatief

- kan slecht het hoofd bieden aan verrassing

- voelt zich alleen onzeker

- is op zijn best in groot groepsverband,

wat juist in een moderne oorlog niet meer kan

- vocht in WOU pas goed nadat gespeeld was op

vaderlandelievendlleid.

De communistische ideologie sprak, ondanks vele lessen hier-

in, niet tot de soldaat. Hoe zal hij aich voelen als hij zal

moeten vochten buiten Rusland?

Hoe ziet hij aruit?

Laat tijdens een los een soldaat sion in velduniform. Wijs op

het verschil in rangonderscheidingstokenen tussen een sld, oo

en off.

Laat een afbeelding zien van zijn uitrusting. (Het voorschrift

Russische uniformen is reeds in druk)

- 10 -
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De communistische partij hoeft een strenge controle op het leger

en de soldaat. 3r zijn zeer veel informanten in iedere compagnie,

die alles aanbrengen.

( U vindt over de Sovjet soldaat neer uitgebreide stof in de Le-

gerkoerier ITov. '59 en de Infanterist Juli 1960).

OglejLding.

De soldaat wordt opgeleid, zoals dat ook "bij ons gebeurt.

Veel tijd wordt echter besteed aan zijn ideologische vorming.

De opleidingstijd per dag is veel langer dan bij oris. Dit gaat

's avonds door met lezingen, enz.

Verlof kent hij niet en indien gestationneerd in bijv. Oost-

Duitsland, dan gaat hij alleen enkele malen per maand uit in

groepsverband.

3r worden veel oefeningen gehouden in groter verband, doch er wor

den ook veel pelotons- en compagniesoefeningen gehouden. Veel oe-

feningen worden overgedaan als iets niet helemaal goed gaat. De

geoefendheid is vrij hoog5ook al omdat de soldaat 3 jaar opkomt

voor eerste oefening.

Laten we eens zien hoe een Rusnisch bataljon eruit ziet vergeleken

met ©ns eigen bataljon.

Beide bataljons kennen een staf- en een verzorgingselement , doch

kijk eons naar de sterkte.

Bij Ned. bataljons -j_ 200 man

Bij Bugs. bataljons +_ 75 man

Zij hebben weinig verzorgingspersoneel.

Zo hebben wij een geneeskundig peloton a j+ 4̂  nian en zij hebben

daarvoor slechts 4 raan.

Wij eisen een goede verzorging voor de rnan, doch zij kijken hier

vrijwel niet naar. Als er maar genoeg benzine en munitie is, dan

is het wel goed.

Ook hebben zij vrij veel personeel om het materieel in stand to

houden, zoals monteurs, doch allos bij elkaar vool minder dan

wij.

De beide bataljons hebben ieder drie tirailleurcompagnieën.

- 11 -
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Dat is dus gelijk, doch ook iiier is er een groot verschil (

_+ 170 man

Hoe komt dit nu?

Laat nu ziens

s _+ 40 man,

s
3,5

NeJU_c_st_s 8 man,

wpnss 3 "brens
3 "bas 3,5

wpnas 1x57
1xbren/aff

Rus_s_._Cie_i i 105 man

RuBs.pols _+ 30 man,

wpnss 3 mitrs
3 EPG-2

Rusŝ .os/t; - man,

wpnss —

Russ.Qstpel van ciesIfe d. o s tp el van c i e s

3 mrn-82 mm -

Zoals U weet kennen wij nog oen ondersteuningsconpagnie,

daarin zittens Laat mensen dit zelf "beantwoorden»

(Pers +_ 160 man, wpnss 4 mitr .30, 4x mr 4.2, 8x 106 tlv).

Ook de Bussen kennen dit en zij he"bbon "be schikbaar s

4. 130 man, wpnss 3x 57 mm KNAT - 4xB10 tlv - 2xB11 tlv -

6x ZPU-2 - 6x82 mm mrn.

Vergelijk dit nog eens even naast elkaar.

R e c a p i t u l B t i es

Nederlands bataljons

jf 850 man

Ho o fdwap ene s

4 - 4»2 mrn
9 - 81 mm mrn in tircien
8 - 106 tlv

Mede rjl andso t ir ai l leur c omp agni e s

+170 man

Rusgisch /bataljon.»

± 520 man

Hoofdwapens;

3x57 IWAT - 4xB10
2xB11 - 6x82 mrn -
6xZPU-2

+105 man
<? mitr - 9 EPG-2
3x ciesmitr

tirpels Pelotons

_+ 40 man +_ 30 man -
3 mitr -
3XBPG-2

Het Russisch bataljon is geheel gemotoriseerd. De tiraillours

in gepantserde wielvoertuigen, doch de gehele ondersteuning op

- 12 -
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gewone trucks .

(Vertel "bij de les dat onze 'bats ook v/orden uitgerust niet gepant-

serde voertuigen, hetzij rupsvoertuigen, hetzij wielvoertuigen).

Het is nu noodzakelijk dat U bi^ een les dia_^s_ of .qpj.jiia'js laat

zion van

Russische mitrailleurs KPD - ciesmitr - (PJP46)

terugstootloze vuurraonden B10 — 3311

57 *™ anti t ank

mortier van 82 ram 1437 of M43

BTR 152.

Indien U tijd beschikbaar heeft is liet nuttig nog iets in grote

lijnen te vertellen over het Hus_sjLsc_h rĵ gjuaojrk dat bestaat uit:

drie bataljons als boven

een tankbataljon a 30 middelbare tanks

ondersteuning 6 x 120 mm mortieren

6 x 85 apat

verkermingse skadron waarin

5 x PT76

3 x BTS5CP

6 x BTR40 (v/ordt vorm. vervangen door

beaver)

totaal mankracht s 90

Laat bij een les nu zien dia's of opidia's of wandplaten van

T54 tank

120 ram mortier achter truck

85 mm apat.

Indien tijd beschikbaar on indien blijkt dat de man gemakkelijk

opneemt ook nog do beaver, BTR50P en PT76.

Ho t_ op_t_ro_don _van__do_ JRus_sis c lie__e ejohederi »

U kunt bij een los hierover hot beste uitgaan van wat do troop

in de voorste lijn ziet., van een aanvallende Russische eenheid

bijvoorbeeld:

Be aanval.

Onze compagnie is in de verdediging. U als soldaat zit met Uw

- 13 -



13 3I3H5TG3HEIM

maat Pietersen in een schuttersput en "bent bewapend rnet geweer

(cq. bren)»

De verwachting is, dat de vijand ieder ogenblik kan aanvallen*

U heeft in de afgelopen periode vijandelijke patrouilles gezien.

De vijand hoeft getracht mijnen enz. tevoren op te ruimen, doch

is hierin slechts tendele geslaagd.

Commandanten zijn met kleine groepen naar voren geweest om onze

opstellingen te verkennen. JDr is reeds gevuurd met artillerie en

mortieren.

Plotseling wordt het vuur heviger en overal springen de granaten,

Dit duurt _+ 15 minuten. U zit weggedoken in Uw putje en wordt niet

getroffen.

Plotseling hoort U de sergeant Jansen roepens "De vijand valt

aan" l

U ziet voor U op _+ 300 m recht op U afkomen drie tanks welke vu-

ren en daarachter ongeveer 75 infanteristen te voet.

U ziet vaag dat buiten Uw sector nog rneer tanks en infanterie op-

treden, doch hieraan besteedt U geen aandacht»

De vijandelijke artillerie gaat door mét vuren.

U hebt geen contact rneer met sergeant Jansen.

Wat doet U?

Heeft het zin te vuren op de tanks?

Neen, want Uw geweermunitie heeft hiertegen geen uitv/erking. Al-

leen als een lid van de bemanning zijn hoofd uit do toren steektt

dan kunt U daarop vuren.

Viel kunt U vuur openen op de infanteristen.

Let wel s U moot meehelpen de infanterie te scheiden van do tanks.

U opent dus vuur op de infanterie.

Ile_ ondersteuning' bij de aanval.

Op 250 m afstand en iets naar rechts slot U oon stuk geschut mot

5 man erop komen aanrijden zonder trekker.

Het stuk stopt j de bediening springt eraf en begint het stuk te

draaien. Wat is dit? Juist het ia een 85 mm antitank kanon, maar

dit geschut kan ook op ieder ander doel vuren. Ook kunt U verwach-

ten de 57 ram at en de tlv's in de vijandelijke voorsto lijn to

zien opduiken.
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Intussen zijn de tanks genaderd tot op 100 m, maar de infanterie

vordert langzaam en gaat telkens in dekking, mede als gevolg van

het vuur van Uw compagnie.

U kunt dus hot vuur openen op de stuksbediening en deze heeft

weinig "bescherming als ze het stuk wil bedienen.

Ziet U door het schild van het stuk geen bediening, dan blijft

U vuren op de infanterie, doch houdt het kanon in de gaten.

De__Jb_anks.

U ziet nu dat een tank wordt getroffen door een bazookagranaat.

Hij stopt en de bemanning springt eruit. Ook hier kunt U op

vuren.

Sen tank rijdt nu recht op U af maar vuurt met kanon en mitrail-

leur over U heen. U duikt,vlak voor hij bij U is,in Uw put en

hij dendert over U hoen. Bent U uitgerust met een bensinefles

tegen tanks, dan moet U vlug handelen en hem achter op de tank

gooien. Pietersen die een schicttap heeft, kan hem mooi gebrui-

ken met een energa-granaat en de zwakke achterkant treffen.

Meestal stopt de tank, maar hij kan blijven vuren.

De bazooka van het peloton kan hem verder buiten gevecht stellen

met een schot van opzij. De derde tank rijdt door. Maakt U zich

daarover geen zorgen, want onze tlv kan deze T/el aan. Vaak v/or-

den tanks begeleid door geraochanisoerde artillerie* Doze stukken

lijken op een tank doch zijn van boven opon. Hierin kunt U dus

een handgrnaat deponeren welke het wapen uitschakelt.

Ve rjvo lj^_a ajiyjal..

De vijandelijke infanterie ligt nu ook onder ons mortiervuur,

dekt aich en geeft zwak vuur af.

IB dese aanval nu voorbij? Beslist nog niet on U kunt verwach-

ten, dat de vijandelijke artillerie wcor op U gaat vuren en een

nieuwe- aanval zal kunnen volgen. Een mitrailleurploeg brengt op

200 m oen wapen in stelling. Ziet U dit dan vuren? Ziot U een

man door een kijker turen, dan is dit een commandant of een ar-

tillerie-waarnemer.

Indien U de kans krijgt, dan zo spoodig mogelijk buiten gevecht
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stellen want hiermede schakelt U de leiding uit of do artillerie-

ondersteuning. 3en goed doel vormt ook personc-ul met draagbare

radio 's.

Infanterie gomechanise_erj3L«

Geef verder aan dat de vijandelijke infanterie ook met de BTR152

kan volgen achter de tanks. Indien dit het geval iss dan vuurt

U op de mitrailleurbediening welke "boven de wagen uitsteekt,

Vertel de rnan dat een handgrnaat in de open wagen de gehele "be-

manning uitschakelt.

Is er ergens in het voorterrein een flinke sloot of zoiets dan

aal de BTR152 daar stoppen en de infanterie springt eruit. Uw

man moet dit v/eten want daarop moet hij "bedacht zijn en deze in-

fanterie weer direct onder vuur nemen.

De 57 mm tlv, de "bazooka en de enorga-granaat kunnen de BTR152

uitschakelen, daar deze wagen zeer licht gepantserd is.

Vc_O£be_e Iden.

Het is nu gunstig als er bij de les enige actie foto's mot de

epidiascoop v/orden geprojecteerd om het geheel levendiger te ma-

ken (zie hiervoor "bijgevoegde voorbeelden.)

De foto's uit het handboek van de soldaat lenen zich hier ook

toe. Vraagt U regelmatig aan de klas wat ze zien.

Tot slot kunt U de man iets vertellen hoe hij een rivierovergang

ziet als verdediger. Vertel hora iets over de PT76 lichte tank,

de amphibische Kt>1 en BAV waarmede infantorie en wapens overgaan»

De tanks kunnen hier niet mee ovor. Hiervoor mqeten vlotten wor-

den gebouwd. Dit vergt tijd en zolang de rivier onder vuur blijft,

is dit niet mogelijk.

Yfönneer de E61 en de BAV aan de oever komen, zal de infanterie

hier normaal uitspringen, Lus ook nu weor vuur openen.

Varende is eon deel van de infanterie achter hot zeer lichte

pantser, doch een dool zal hier bovon uitsteken. Ook hierop kan

worden gevuurd. Op de voertuigen on do PT76-tank aelf vuron al-
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leen de terugatootlose vuurraondcn, bazooka's on de 12,7 mitrail-

leur.

ïïanneor men wapens, zoals een 85 min apat uitlaadt, dan kan ook

gevuurd worden op de bediening»

Een groot voordeel is,dat liet nog al lang zal duren voor de in-

fanterie zijn BTxC!52 over hooft.

Dit gebeurt nl. pas,nadat voldoende tanks mot vlotten over zijn.

U begrijpt wel, dat vooral,voordat tanks over zijn,een tegenaan-

val door onze reserve,de meeste kans op succes heeft.

Daarvoor moet U in de voorste lijn echter meewerken, door de vij-

andelijk.? infanterie zo dicht mogelijk bij de oever te stoppen,

zodat er geen vlotten gebouwd kunnen v/orden.

Vooral hot uitschakelen van 's vijands genie is zeer belangrijk»

Ironers, hier valt en staat sijn overgang mee.

De Sovjöt heeft dit ook onderkend en maakt thans gebruik van zgn.

snorkels op do tanks,waardoor zij door een rivier ook onder wa-

ter kunnen rijden. De Amerikanen hebben deze zgn. snorkels ook en

oefenen daarmee.

Het aanbrengen van deze snorkels vergt wel wat tijd en na overgang

moeten ae er z.s.m. v/eer af, d.w.a. dat de bemanning _+ 20 minuten

uit het voertuig moet.

Toch blijven de vlotten en bruggen nodig en veel tanks zullen

hiervan blijven gebruik naken»

Wijs erop, dat de viüand ook overgaat wet allerlei geïmproviseer-

de rcidde l en.

Geef; indien nog tijd beschikbaar, enige actio foto's van rivier-

overgang met de epidiascoop of anders met de wandplaten. Ook

kunt U een aantal foto's op borden zetten en na afloop de klae

hier langs laten gaan. Goede onderschriften zijn nodig.

U kunt na afloop van dezo lessen ook regelmatig foto's on model-

len op de compagnie plaatsen. I ion zal er thans interesse in heb-

ben,daar het geheol thans moer spreekt.

Vanzelfsprekend zult U bij een les één en ander moeten herhalen,

gebruik makend van wandplaten, foto's, enz.
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Laat de man daarbij aangeven welk soort materiaal hij siot en

waarvoor dit wordt gebruikt, soals terugstootloae vuurrnond voor

antitank, 3TR152 gepantserd personeelsvoertuig.

int̂ s e e nh ejleji dionon deze onderwerpen in uitgebreidere

vorm te krijgen.

Bij ta.nkeonh.Gd.eri dienen de antitank- en tankeenheden moer te wor~

den benadrukt.

Ge nie e o nhejien dienen i eer aandacht te besteden aan overgangsmid.de-

len en mijnen. (Zie o. a. brief 1 LK G2/80005, dd. 10 Juni 1961 s

Instructieplaten Russische mijnen).

bijaondore aandacht te worden

besteed aan de behandeling van vijandelijke gewonde krijgsgevange-

nen en op hen aangetroffen docunonten.

dienen de waarnemers en liaisonofficieren

extra lessen te krijgen in organisatie, materieel en optreden

vi j and .

Bronnen

- wandplaten CWI (na gereedkomen)

- artikelen in "Inf anterist" en "Legcrkoerier" over de soldaat,

het Russisch bataljon, wapens, onz.

- Handboek voor de soldaat

- foto-documentatie SMID en 101 MIDCompagnie

- tijdschrift herkenning j vönaf nuramer 5-1958

- modellen (na gereed konen)

- stencils SMID welke iedere 32 worden verstrekt

- publicaties over tactiek Sovjot strijdkrachten in het bijzon-

der over lagere e e nheden, welke binnen niet al te lange tijd

sullen v/orden verspreid.
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t. a .v. II3T raOCM VAN INLICHTINGEN EN

VEILI GTIB IPSASP5 C TSN IN

De gegeven inlichtingen en veilighoidsle.-jsen dienen zoveel moge.-

lijk in oefeningen to v/orden verwerkt on door de S2 geïnitieerd,

zulks in overleg mot de 33»

Nog te veol werkt de 33 tijdens oefeningen volgens het boekje,

zonder zich iets aan te trekken van de weinig realistische oefen-

vijand, terwijl hij onder oorlogsomstandigheden juist werkt op de,

door de 32 verstrekte gegevens.

Uiteraard is het niet mogelijk een oefen-vijand samen to stellen

die geheel overeenkomt met de werkelijkheid»

Het is echter wel mogelijk, de vijand zo realistisch mogelijk, en

als agressor herkenbaar, voor to stollen, en wol door;

a. Do vijandelijke onderdelen zodanig samen te stellen, dat zij

gelijken op de Russische onderdelen, o. a. door gebruikmaking

van zoveel mogelijk gevarieerde onderdelen, voertuigen en wa-

pens.

b. Het tactisch optreden van de oefenvijand a. v. m. te doen gelij-

ken op het Russische op treden | bijv. het optreden van de tank/

infanterie/ondersteuningswapen-teams (zie ook "Ken uw Tegen-

stander") .

c. De manschappen, voertuigen enz. van de oefenvijand duidelijk

als agressor herkenbaar to maken.

(zie ook brief 1 LK nr. G2/77560 dd. 15 Mrt '61 t. a. v. Ge-

bruik van Agrcssorrangonderscheidingstokenen en heliakammon)

Indien een bataljon wordt geoefend, kan de S2/S3-soctio van

een ander bataljon worden belast mot de leiding van do "vijand".

Dit andere bataljon levert hiertoe de nodige troepen, bijv.

oen gemotoriseerde tirailleurcompagriie, twee groepen terugstoot-

loze vuurmonden, ©on peloton mortieren 4«2 inch, een cavalerie

verkenningspeloton, een verkenningsgroep, een batterij gemechani-

seerde artillerie (welke optreedt als SP) en enige dummy tanks.

Deel tevens in, enige artilleriewaarnemers on een artillerie Iso.

alsmede één licht vliegtuig.

Hiormede hebbon we een vijand samengesteld die kan optroden mot
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een variatie van wapens en voertuigen.

De 32 van het te oefenen bataljon heeft nu een goed uitgebalan-

ceerde "vijand" tegenover zich en kan net zijn verzamelorganen

effectie:0 aan hot werk.

Ook de 32 van de "vijand" heeft een groot aantal verzamelorga-

nen en kan dus oveneons gooofend worden als sectie tegenover het

te oefenen bataljon.

De 32 "vijand" zal het plan kunnen ontwerpen, op v/elke wijze de

oefonvi^and moot worden ingezet, rekening houdend met de tactiek

van onze potentiële tegenstander.

Hulpleiders of de brigadestaf (leiding) kunnen dit plan aanvul-

len.

Het geheel moet in hot plan 32 "vijand" worden vastgelegd.

Het optreden van de oefenvijand moet zodanig zijn, dat het beeld,

dat de 32 van het te oefenen bataljon, hieruit verkrijgt, de 33

moet noodzaken, hierop te reageren.

Verdere aanvulling van de gegevens voor de 32 kunnen komen uit

tevoren gobriefde krijgsgevangenen en enkele docuricnten.

Op deze wijze voorbereide oefeningen verhogen m.i. de waarde

van bataljonsoefeningen.

Op kleinere schaal kan hetzelfde bij coirpagniesoefeningen toege-

past worden, vooral als een compagniesgevechtsgroop wordt gefor-

meerd.

De 32—sectie moet bij deze oefeningen worden ingeschakeld, moot

steun verlenen en zorgen dat het inlichtingenaspect goed tot

zijn recht komt.

Gemaakte fouten tegen rapportage, behandeling krijgsgevangenen,

veiligheid, enz. moeten de te oefenen troep en commandanten be-

kend worden gemaakt, zo mogelijk direct na de oefening of tij-

dens rusten.

Inlichtingendienst.

De werkzaamheden ten aanzien van de inlichtingendienst kunnen

zeer goed worden ingevoegd.
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a. Rapportage.

Bijzondere aandacht dient te \vordon besteed aan do meldingen

ovor do vijand.

Do puntenj wie, wat, enz. moeten or systematisch in voorkomen,

UT moot op v/orden gewogen, dat hot verbindingsnet hierdoor

extra belast wordt, daar veol punton nader moeten v/ordon opge-

vraagd. Vergoot mon do locatie, dan moot de S2 hier weor om

vragen enz.

Do S2-sectie kan de netten "bij bijv. cornpagniesoofeningon wit»

luisteren en de fouten optekenen.

De aandacht moet er op worden gevestigd, dat vele zaken, die ge-

meld hadden moeten worden, niet gemold zijn. Mon vergeet vooral

de zgn "negatieve" meldingen door to geven.

Zorg, dat er tijdons de oefeningen iets te melden valt, eok

al is er geen agressor aanwezig. Laat de leiding do meldingen

doorgeven, die tevoren door de 32 in het draaiboek zijn inge-

last.

3en goede briefing van de hulpleiders is nodig on werpt zijn

nut af.

Alle fouten moeten mot de compagnies— en pelotons commandan—

ten v/orden besproken, zodat hen duidelijk wordt, wat het gevolg

is van foutieve meldingen.

b. ffriĵ sgovan̂ onen.

3org, dat regelmatig krijgsgevangenen kunnen worden gemaakt

bij oefeningen, teneinde s

(1) de techniek van behandeling on afvoer te beoefenenj

(2) bij bataljonsoefeningen, van de krijgsgovangenon (door on»-

dorvraging), gegevens voor do S2 to kunnen vorkrijgen.

Het eerste ia gemakkelijk in te voegen, doch regelmatige con-

trole hierop is nodig. Fouten dionqn in de nabespreking te wor-

den behandeld (direct na de oefening en niet oon week daarna),

Hot tweude punt vorgt neer voorbereiding.

De krijgsgevangenen moeten nl» zorgvuldig v/orden ge brief d en

zij moeten hun verhaal kennen5 een verhaal dat past in de oo-

foning. Zij moeten zich in de vijandelijke situatie hebben
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ingeleefd. Zij zijn niet rnoor soldaat Pictorsen van hot "bataljon

W uit Ermclo, maar de soldaat Iwan van hot 120 Gemechaniseerd

rogirnont.

Laat hen, die redelijk Frans, Duits of Angels spreken, deze taal

rustig gebruiken. Dit verhoogt de waarde van de ondervraging.

Doch dit alles dient te zijn geregeld en niet aan de man zelf te

v/orden overgelaten.

"Do krijgsgevangenen dienen nauwkeurig te weten, wat ze maximaal

mogen vertellen en hoe ze moeten optreden. De óén zal zgn. ner-

veus moeten zijn, de andere een zgn, flinke jongen, enz. doch

dit toneelspel moet redelijk blijven.

3nigc krijgsgevangenen moeten documenten, "bij voorkeur in een

vreemde taal, "bij zich hebben, waaruit al dan niet gegevens

zijn te putten.

Tevens dient te worden nagegaan of "niet gebriefde" krijgs-

gevangenen 2j.cn houden ar.n het alleen geven van naam, rang,

registratienummer«

Mochten deze gevangenen toch moor vertellen, dan dient dit aan

hun kameraden kenbaar te worden gemaakt en deze kameraden moe-

ten op 66n of andere wijze hiervan, de nadelige gevolgen onder-

vinden. Do correctie van do pratende krijgsgevangenen door hun

eigen kameraden volgt dan vanzelf.

Voorbeeld g

Pioterson wardt krijgsgevangen genomen en behoort niet tot

de zgn. gebriefde krijgsgevangenen welke wel een verhaal mogen

vertellen.

Indien de ondervrager Piotersen ann het praten krijgt, dan

zou daar bijv. uit kunnen komen s

opvoer eten to . . . . . . . . met truck

langs » . v/eg.

Hierop wordt een tevoren gereed gemaakt pamflet ingevuld,

waarin wordt medegedeeld, dat Pietorsen overtuigd is van de

noodzaak tot medewerken en dat hij het nodig vond de opvoer

van het eten van do compagnie to verstoren tengevolge van

zijn mededelingen, verstrekt tijdons do ondervraging.

De etcnstruok wordt 2 uur opgehouden door oen "vijandelijke"
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patrouille en do pamfletten wordon door ioi.ie.nd van do leiding

onopvallend verspreid,

Eot go hoe l kan nog als oon on.dord.co l van do psychologische oor

logvoering dienon.

Do compagnie v/oot dat Pietersen oorzaak ie van 2 uur to laat

oton on hij zal in do toekoEist nooit moor doorslaan en ook do

anderen v/o ton dit nu boter dan ooit.

Dit voorbeeld moot mot zorg worden gespeeld. Hot diont alloen

oen los te zijn, maar moot do positie van Pioterson in do com-

pagnie niet onmogelijk maken.

Vóór de oofening 8£mrangt_ dient te worden ge wa a r s c huwd togen

het "praten &ls

Bij te houden oefeningen, dient het aspect "gevonden documen-

ten" te v/orden ingelast.

Do oefenende troepen kunnen deze documenten aantroffen:

— op krijgsgevangenen

- in do "vijandelijke" opstellingen

- in buit to maken voertuigen.

Deae docus enten moeten zoveel mogelijk in een vreemde taal

zijn gestold. Zij wordon bij bataljons- en hoger niveau-oefo-

ningon afgevoerd naar de S2-sectiü, welko osn ondervraagploeg

ter beschikking heeft (bijv. van 101 HIDCompagnie)

Bij de oefeningen in klein verband konen ze terecht bij de

oefenloiding, bijv. j.;ot do krijgsgevangenen, of ae worden

ergens zonder meor gevonden. Daarbij wordt dus alleen de be-

handeling nagegaan.

ïïol dient altijd de eonhoid, welke se vindt, aan to tekenen,

waar zo sijn go vonden.

d. Euiĵ .

Laat in oon oefening oons oon wapen of voertuig in het terrein

buitmaken. Ook bij de icri jgsgovangonen kan buit wordon aange-

troffen.
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Do organieke wapons "blijven bij de krijgsgevangenen overeenkoms-r

tig de "bepalingen5 maar indien een krijgsgevangene oen onbekend

wapen of apparaat of iets wat daar op lijkt, "bij zieh heef t j kan

in de oefenstu. eken worden "bepaald, dat dit voorwerp moot v/orden

"behandeld als buit.

Zie oons wat er verder mee gebeurt? .

Maak zelf enige vreemdsoortige apparaten, bijv» lijkende op

radiologisch© mect-apparatuur of radar on laat dit buit maken.

Q* De bataljons Verkenningsgroep.

Laat behalve de normale taken, (het bemannen van waarnemingspos-»

ten en patrouilles) loden van deze groep indelen bij de compagnies

commandogroep en optreden in de waarnemingspost en als inlichtin~

genraan bij de compagnie. Alle meldingen betreffende "vijand" en

terrein worden door hen gemald, aodat de compagniescommandant

zijn handen vrij heeft voor het gevecht.

U zult verbaasd staan over de resultaten en ook over de reactie

van do compagniescommandant. Deze zal zo'n ploeg of verkenner bij

iedere actie willen hebben.

Deze m.i, zéér belangrijke taak wordt nog onvoldoende beoefend.

Veiligheid»

De vele veiligheidsaspecten kunnen in iedere oefening worden

ingelast en zijn hiervan een integrerend deel.

Voorbeelden van mogelijke oefen-aspecten kunnen ook geput wor-

den uit het voorgaande artikel.

De 32 kan adviserend en controlerend optreden.

Hij kan speciale veiligheidschecks bij de oefeningen inlassen,

bijv. het controleren van wachten en posten te velde. Hij zou

in dit geval het personeel van de verkenningsgroep op kunnen

laten treden als s

- vijand

- burger

- eigen patrouille welke terugkeert.

Hij kan pamfletten op heimelijke wijae laten verschijnen en

geruchten laten verspreiden.
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Hij kan militairen zgn, laten uithoren door in "burger geklede

personen.

Hij kan eon vreemde snoeshaan in eon batal jonscornmandopost la»

ten rondhangen, die voel "belangstelling hooft voor de oefening en

overal militairen uithoort.

De militair moet eun zekere mate van achterdocht v/orden aange»-

kweekt. Hij moet corroct maar juist optreden. In tv/ijfolgovallen

moet hij legitimatie vragen en zich daarbij niet van de sokken

laten praten.

Hij moet nauwkeurig zijn consignes nakomen indien hij met

wachtdienst "belast wordt.

ledere militair most ogen en oren goed open houden.

Hij moot zijn commandant inlichten als hij iets vreemde bemerkt

of als er militairen rondhangen, v/elke niet tot de oenheid be-

horen. Let wol s de eenheid kan natuurlijk ondersteuning krijgen

bij een actie. Laet niet iedere vreemde militair direct als

spion beschouwen, maar licht de mensen tevoren over hen in,

3en check op deze ondersteuning, blijft natuurlijk nodig.

Camouflage controle door middel van luchtfoto's met de

Linhof-camera door de groep lichte vliegtuigen, werkt altijd

zeer efficiënt. De foto's kunnen, nog tijdens de oefening wor-

den afgev/orpen en getoond»

INLICHTINGBNASPBCTaJ BIJ; _03F3NING3a< IN KLSIN V3BBAI1P.

Ook al zijn do lessen gegeven, dan nog is hot nuttig enkele

facetten hiervan direct vóór een oefening nog even te herhalen

door enkele vragen te stellen.

Behandel niet teveol zaken tegelijkertijd.

Laat het behandelde onderwerp in de oefening tot uiting komen,

Voorbeeld 1 s

1 Pel-ACie heeft oefonings peloton in de aanval.

Het peloton is te 0930 uur op hot oefenterrein aangekomen en

heeft 15 minuten rust.

De sm-toeg inln krijgt van de pc de gelegenheid nog even door

te namens
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docujnonton en kri jgsgovangenen.

Hij stolt enige vragon. Licht nog enige punten toe on zorgt dat

bij de "vijand" doc tunenton to vindon zijn en dat krijgsgevange-

nen zullen worden gemaakt. Don fictieve kooi +_ 500 m achter hot

beginpunt oefening wordt aangegeven. Het hoofddoel - de aanval -

wordt normaal uitgevoerd, doch de behandeling van _+ 2 krijgsge-

vangenen wordt ook "beoefend. Dit wordt op deze manier normaal,

Voorb e old 2j_

3 Pol-CCic heeft oefening! peloton in de verdediging.

Het peloton heeft de aanwijzingen op het oefenterrein ontvangen

om zich ter verdediging in te richten.

De S2 is aanwezig en bespreekt met het peloton?

— camouflage

- gebruik wachtwoord.

Ook dit weer in vraagvorm en aanwijzingen.

Tijdens do oefening kan het volgende worden beoefend!

De 32 heeft een aanvraag ingediend om te 1600 uur, als het pe-

loton gereed is rnet het inrichten van de opstelling, een foto

te laten nemen door de lichte vliegtuigen. De polaroidfilm—foto

kan direct worden gedropt en kan worden getoond, jüen betere ca-

mouflage-controle is er niet•

Intussen heeft de verkenningsgroep, do gehele oefening, als

"vijand" waargenomen, zonder dat de groep zelf weet, wat er pre-

cies wordt "beoefend.

De verkenningsgroep zendt tevens een patrouille uit om de waoht—

posten op hun qui vive te doen zijn on ook dit aspoot zolf te

beoefenen.

Instructie aan kader.

Het is voor do 32-soctio niet doenlijk bij iodore pelotons-

oefening aanwezig te aijni

Een enkele extra les aan kader on officieren is dus gowonst.

De leasen moeten zodanig gegeven warden, dat kadar en officie-

ren het voorgaande aolf tijdens de oefeningen kunnen toepassen

en de taak van de 32 zoajs in do voorbeelden 1 en 2 gegeven,
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zelf ter hand kunnen nemen.

Zie hiervoor ook brief C-1 LK, nr G3/37933, d.d. 23 apr 59

Inlichtingenlossen, verspreid tot op compagnieeniveau.

Patr oui11egang.

De 32 kan bij do patrouille-opleiding zeer goed worden inge-

schakeld. Laat hem oefeningen maken en leiden (oq,. doen leiden).

Sen eenheid v/elke goed patrouille loopt, is altijd te velde een

goede eenheid onder alle omstandigheden. De patrouille-oplei-

ding verhoogt do terreinvaardigheid, het improvisatievermogen

en hot initiatief.

3r wordt aanbevolen deze oefeningen te doen uitvoeren tegen-

over andere oefenende troepen.

Hetzelfde goldt voor de waHrnoniingepost—oefeningen.

Op dit onderwerp wordt niot verder ingegaan.

Naschrift van do redactie >,

Wellicht kan éón van U, lozers, eens een artikel inzenden -ten

aanzien van het onderworp s "do patrouille opleiding "bij de

troep met voorbeelden van patrouille-oef oningen".

Do r o dac t ie houd t

leiding betreft .

De mate van geoefcndheid hierin is "bepalend of U als S2 Uw ge-

gevens juist on snel binnen krijgt en of de veiligheid in do

eenheid voldoende is.
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W AATOACHT TOQH.'

PSYGHOLOGISCIG j30HLOG707,BING

De prijsvraag in de llilitairo Spectator over Psychologische

oorlogvoering is een onderv/Qrp bij uitstek geschikt voor de Sn2.

Doe dus mee, want dit onderwerp is Uw onderworp!

Verdediging togen Psychologische oorlogvoering- is 'nl. een deel

van de personoelsveiligheid.

Heoft U het Voorlichtingsbulletin nummer 15 reeds gelezen?

Het is zeer good en goeft U wellicht stof om in veiligheidsles—

s en te verwerken.

FILMS, G3SCHIKT OH BIJ Du! TROIDP T3

Draaitijd
in minuten:

TF7-2550 Piapporteron van gegevens 30

BC-466 Behandeling van krijgsgevangenen 13

TF30-1493 Prisoners of war for intelligonce 27
(ülngelse tekst)

TF30-1565 Military Censorship (3ngelse tekst) 20

TF30-1966 Sovjet soldaat (Engelse tekst) 29

TF30-2102 A scrap of paper (gehele film is niet nodig) 43

- Wij leven vrij (R.ogeringsvoorlichtings— 10
dienst)

TF11-1976 Radiovóilighoid (voor verbindingspersoneel) 29

TF7-174Q Vorkenningspatrouille 32

G33BÜIK 3PIDIASCOOP

Bi^ het legerkorps aullen epidiascopen worden opgelegd, welke

U in "bruikleen kunt krijgen, met dia's van Russisch materieel.

VOORSCHRnTSN

U weet natuurlijk al dat het nieuwe handboek voor Russisch

materieel is uitgegeven.

Het handboek Bussische umformen is in druk.
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Voorschrift 30-15 Contra inlichtingen, zijnde een herziening van

hot oudo 1292, is in druk. Hot is geheel aangepast aan de staf-

dienst en een afzonderlijk hoofdstuk contra-inlichtingendetache-

rüenten "bij legerkorps en divisie, is toegevoegd.

HOI T3 lUFnLSN _ALS ICRIJGSGniVAgGiag

Het is, indien hiervoor maar enigszins tijd kan worden gevon-

den, goed, de soldaat eons te confronteron met dit onderwerp.

Sr is in 'bewerking een voorschrift "ÏQeine oorlog", waarin dit

onderwerp geheel wordt behandeld.

Vooruitlopend daarop kunt U zich verdiepen in deze stof, welke

op de SMID voorradig is, o.E. het zeer goede boekje "The US

Pighting rnan's code", uitgave november 1955*

UIT BUiroiTLAHSSg TIJiOBCHRIFTM

In het tijdschrift "Wohrwissenschaftliche Rundschau", uitgave

september 1961 kouon tv/ec zeer interessante artikelen voor s

- Der Russische Soldat und soine Führung, bla 522.

- Die Vernehniung von Gcneraloberst Jodl durch die

Sovjets, blz 534«
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7. yOORBEüiLSSIT UIT -K PRAKTIJK

Tijdons verschillende manoouvros in Juitsland, waaraan ITodcr-

landsc trocpon hebben deelgenomen, sijn do volgende aspecten op

inlichtingongobiod na&r voren gekomen.

GgAIID IGPULSS»

Tijdons do manoeuvre "Grand Eopulse" kroeg 1 Legerkorps mot on-

der bevel oen Dngolso pantserdivisies opdracht gelande Aggressor—

eenheden (3ngolse en Deense eonhodon) te vernietigen. .Daartoe

werd eerst eon opmars naar 's vijands bruggehoofd uitgevoerd on

vervolgoris de aanval hic-rop ingezet,

G2-1 LIv had eun goode tactische v/eer- on terreinstudie vervaar-

digd en aan de hand hiervan worden mogelijke aggrossorweerstands—

lijnen bepaald, alsmede uigen oprnarswogen en gebieden waar do

pantserdivisie kon worden ingezet»

G2-1 LK had verder het voordeel, dat een goede luchtverkenning

mogelijk v/as en luchtfoto's konden v/orden genomen. De interpre-

tatie van deze foto's gaf do hoofdverdeuiging van de vijand laet

anti—tankwapens en nijnonvelden weer.

Nadat de eigen voorste eenheden contact hadden gemaakt met het

vijandelijk bruggohoofd, werd snel overgegaan tot actieve patrouil-

legang, teneinde detailgegevens te verkrijgen van de vijand.

IDen patrouille ontdekte een vijandolijko joep welke onbeheerd

stond en wist hieruit documenten te bemachtigen. Deze documenten

bestonden uit oen artillerie-vuurplan en een OVO van do artille-

rie. Deze documenten werden na inlevering bij de bataljons—S2

direct doorgeaondon naar do rcgiments-S2, nadat por radio roods

kannis was gegeven dat belangrijke documenten waren "buitgewaakt•

De regirnents-S2 waarschuwde de divisie-G2 dat belangrijke do-

cumenten onderweg waren en zond een liaisonofficier met do stuk-

ken direct door.

De divisie aond ze op zijn beurt door naar het legerkorps, waar

ze werden vermenigvuldigd en pur licht vliegtuig weor werden af-

geworpen bij divisie on regiment.

Vanaf de aankomst op hot bataljon, tot terugontvangst op het
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regiraont van oen copio, nam deze werkwijze ongeveer 3Üj uur in "be-

slag.

Een Iso v/as beschikbaar, hot lichtdrukapparaat stond mot bediening

klaar, eon licht vliegtuig was gereserveerd.

Dit is G^n voorbeeld van hoe het kan.

De gehele groepering van de vijand was uit de documenten te analy-

seren, alsmede de juiste voorste lijn. Do artillerie ondersteuning

v/as geheel bekend en do artillcriobostrijding had zo kunnen worden

ingezet.

Het zou nog meer efficiënt geweest zijn, indien de vermenigvul-

diging op divisieniveau had plaatsgebonden rnot voldoende exempla-

ren voor het regiment, do divisioartillerie, hot legerkorps, do

legerkorpsartillcrie en de novondivisio.

De divisie had hiervoor toen nog geon apparatuur.

T7at ontbrak, was de aanduiding waar hot stuk was buitgemaakt.

In dit geval v/as dit gelukkig niet zo belangrijk. Het betrof nl,

het gehele artillcriovuurplan.

Tijdens deze manoeuvre viel een Angels en een Nederlands leger—

korps aan van Noord naar Zuid door hot TEUTOBURG3R?/ALD.

Daar de weerstand in het Nederlandse vak gering was, bereikte

1 Legerkorps snel de EMS doch moest hier halthoudon, daar hot

(Br) LK het TEUTOBUEGERWALD nog niet had overschreden.

Eet Houorl'Uidso legerkorps 'had hierdoor oen open linkerflank

en de vijand beschikte over oon pantserdivisie.

G2-1 LK hield dus rekening mot oen tegenaanval op onze linker-

flank.

ür werd door do divisie een melding doorgegeven, dat op de

linkerflank inderdaad grote aantallen tanks waren gesignaloordj

vermoedelijk ter sterkte van twoe pantserbrigades.

G2-1 LK liet eon licht vliegtuig direct eon verkenning uitvoeren

tor "bevestiging. Do logerkorps-roserve, waarop logor oon claim had,

werd verzocht tor "beschikking te worden gestold van 1 Legerkorps.

Een half uur later kwam bericht van de divisie, dat hot bericht
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niet juist was, het go on hot lichte vliegtuig enige tijd later 'be-

vestigde.

Wat was er nu allemaal gebeurd?

Een patrouille van hot linkerbataljon. had tankgeraas gehoord

en één tank gezien ("bleek eon eigen Engelse tank te zijn, ter-

wijl Aggressor over Patton-tanks beschikte) . De batal jons-S2

"bolde direct het regiment, dat de vijand zich net tanks op do

linkerflank bevond. Regiment belde door, onz. enz.

Ieder niveau dood er iets bij want het was immers redelijk om

aan te nemen, dat dit de verwachte aanval was.

Het juist waarnemen en rapporteren was dus onvoldoende geweest.

Men kende de verschillende tanks niet. Ĵ r werd niet getracht be-

vestiging te krijgen, v/at met een licht vliegtuig van het regi-

ment direct had kunnen gebeuren. Gelukkig ontdekte men tijdig de

fout, daar de divisie-G2 wél zocht naar bevestiging. Hij meende

echter het bericht toch te moeten doorzenden, voor hij bevesti-

ging had. Was het woord "vermoorde l ijle" vooraan gesteld bij de

melding, dan was er niets gebeurd. De molding had moeten luiden

"Vermoedelijk groot aantal tanks daar en daér, bevestiging hier-

van volgt",


