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voorbehouden en het nadrukken
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A2

MAATSTAF VERSTREKKING:

001 (B+P+S), G

INHOUD
SERIE A

Uniformen en distindieven van de Landmacht van
de Sovjet-Unie, waarbij
inbegrepen de Legerlwchtmacht.

A3

SERIE A

S 0 V JET -RUS LAND
LAN DMA C: HT
195 0

In deze serie zijn de meest voorkomende uniformen en distinctieven
van het Sovjet-leger opgenomen.
Gegevens betreffende para-militaire organisaties, zoals mijnwerkers,
spoorwegpersoneel e.d. welke alle gemilitariseerd zijn, staan niet
vermeld, evenmin als gala-uniformen en kleding welke uit een oogpunt
van traditie nog door enkele bijzondere eenheden worden gedragen.
D EZE

SERIE

IS G E NUMMERD· VAN

Al

T/M

A52

A4

RANGEN IN HET SOVJET LEGER
Opperofficieren*
a Maarschalk der Sovjet Unie ..............
b Maarschalk (directeur van een wapen) ....
c Maarschalk ........ ..... .... ....... ... . ..
d Leger-Generaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e Kolonel-Generaal .................... ....
f Luitenant-Generaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g Generaal-Majoor ... ................. ....

Marschjal Sovjetska
Marschjal..
Marchal
General Armïji
General-Polkovnik
Litinant-General
General-Major

Hoofdofficieren

a Kolonel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polkovnik
Luitenant-Kolonel ........................ Pod-Polkovnik
c Majoor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Major

b

Subalterne officieren

a Kapitein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b le Luitenant ............................
c 2e Luitenant .......................... . .
d Junior-Luitenant ........................

Kapitan
Sta.rschji-Litinant
Litinant
Mlatschji-Litinant

Onderofficie ren, Korporaals en Manschappen

a Cadet (officier) ..................... . ....
b Senior Sergeant ..... ....... .......... . ...
c Sergeant le kl. . .........................
d Sergeant ........ ........... ............ .
e Junior-Sergeant ..........................
f Korporaal
.... ................. .........
g Soldaat ..................................

Starschjina
Pod-Komzvod
Starschji-Sergeant
Sergeant
Mlatschji-Sergeant
Jefreiter• ..
Soldat of boljets

• Russische benamingen pbönét1sch geschreven.
•• Met hlsrachter de benaming van bet betr. wapen.
••• Engelsen en Amerikanen passen deze rang mHestal biJ hun eigen rangen aan
en noemen dit de soldaat l e klaase en de .Jr-sergeant jefrelter. De russen
kennen het begrip soldaat le klasse echter ntut.

AS

WIJZE V A N

AANSPREKEN

Men spreekt zijn meerderen en minderen (ook officieren onderling)
bij hun rang aan, dan wel, wat ook zeer gebriUikelijk is, bij hun functie.
Dus een:
Leger-Commandant

als Kommandarm

Divisie-Commandant

als Komdiv.

Brigade-Commandant

als Kombrlg.

Regiments-Commandant

als Kompolk.

Bataljons-Commandant

als Kombat.

Compagnies-Commandant

als Komrot.

Sectie-Commandant

als Komzvod.

Hoewel in de practijk een bepaalde functie meestal overeenkomt met
een bepaalde rang, kan men deze uit de bovenstaande aanduiding niet
met zekerheid afleiden.
Vóór de rang of functie gebruikt de Rus d«~ uitdrukking "tovarisch"
(kameraad) dus b.v. "tovarisch kompolk of tovarisch polkovnik", voor
een regimentscommandant met de rang van. kolonel.
Wil men als buitenlander de term "tovarisch" vermijden, zo kan men
die vervangen door "gospodin" (mijnheer).

A6

UNIFORMEN

A7

A

a

A 9

A 10

A 11

A 12

V

A 14

A IS

A 16

TOELICHTING OP DE UNIFORMEN
AFGEBEELD OP BLADZIJDEN No. A. 13 t/m A 29
1. Korporaal Infanterie.

Veldtenue. Nagantgeweer model 91. (zie blz. A 8)

Bewapend met Mossin-

2. Sergeant le kl. Pantsertroepen. Veldtenue. -

(zie blz. A 8)

Decoratie: Orde van de Rode Ster.
3. Sergeant 47e Regiment Infanterie.

Dagt~lijkse

tenue. -

(zie blz.

A 9)
Decoraties: Orde van de Gouden Ster (Held van de Sovjet Unie)
- Orde van Lenin - Medaille voor de v•~rdediging van Moskou Medaille 1e kl. voor ondergrondse strijd tijdens de 2e Wereldoorlog.
4. Soldaat Artillerie, Veldtenue met overjas. (zie blz. A 9)
5. Soldaat Infanterie. Veldtenue. (zie blz. A 9)
6. Kolonel-Generaal der Artillerie, behore:nde tot de garde. Dagelijkse tenue. (zie blz. A 10)
Decoraties: 2 x Orde van de Gouden Ster (2 x Held van de
Sovjet Unie) - 2 x Orde van Lenin -- Baton v. d. Orde van
Suvorov 1e kl. - Baton v. d. Orde van Bagdan Khmelnitsk:y 1e kl.
- Baton v. d. Orde van Kutuzov 1e kl. -- Baton van de Orde van
de 2e Wereldoorlog - Baton v.d. Orde van de Rode Ster - Baton
v. d. Medaille voor de verdediging van de Kaukasus.
Verwondingtekenen: 1 x Zwaar gewond. Garde embleem.
7. Opperofficier. Wintertenue. -

1 x Licht gewond

(zie blz. A 10)

A 17

8. Kapitein der Artillerie. Dagelijkse tenue. - (zie blz. A 11 )
Decoraties: Orde van de Gouden Ster (Held van de Sovjet Unie)
-Baton v.d. Orde van Lenin- Baton v.d. Orde van Alexander
Nevsky.
9. Infanterist in wintertenue. (zie blz. A

11)

10 Soldaat Vrouwelijke Verkeerspolitie. Veldtenue. -

(zie blz. A 12)

11. Soldaat Infanterie. Garde. Veldtenue. (zie blz. A 12)
Bewapening: Automatische karabijn 7,6~! mm. Mode11941 "PPSH".
Verwondingsteken: 1 x Zwaar gewond.
Garde embleem.
12. Soldaat Grenswacht. Dagelijkse tenue. - - (zie blz. A 13)
Decoraties: Medaille voor uitzonderlijkE! arbeid - Medaille voor
de verdediging van Stalingrad.
13. Kozak. - (zie blz. A 13)
Decoraties: Orde van de Rode Ster -- Medaille voor 20-jarige
dienst in het Rode Leger.
14 Vrouwelijke soldaat in wintertenue. -

(z;ie blz. A 14)

15. Kapitein van de M.V.D. -

14)

(zie blz. A

16. Soldaat Luchtlandingstroepen - (zie b lz. A 15) - Bewapening:
Automatische karabijn van 7.62 mm MCidel 1943 "PPS".
17. Parach utist. (zie blz. A 15)
18. Leerling van een opleidingsschool voor Pantsertroepen
blz. A 16)

(zie

19. Opperofficier van de Legerluchtmacht (:z:ie blz. A 16)
De op blz. A 16 onder no. 18 en 19 ,afgebeelde nieuwe uniformen zijn
in eind 1949 voor het eerst waargenomen. JOe traditionele R ussische
blouse is vervangen door het overhemd met das.
De modelopgemaakte decoraties worden langs (gedeeltelijk onder) de
revers van de tuniek gedragen. (Hiervan iLS geen afbeelding opgenomen).

A 18

(

(

U I TGAANSTENUE

(Vredestijd)

EN

(Oorlogstijd)

VELDTENUE

SCHOUDERBEDEKKINGEN OPPEROFF I C I EREN
DAGELIJKSE-

hemelsblauw
ponceaurood
ponceaurood

Kleur uitmonsterins

khaki borduursel
khaki borduursei
khakl borduursel

karmozlj nrood
karmozijnrood
karmozljnrood

Ondersrond

hemelsblauw
ponceaurood
ponceaurood

khaki borduursel
khak:l borduursel
khaki borduursel

karmozlj nrood

Kleur ultmonsterin2

goud
goud
goud

karmozljnrood
karmozljnrood
karmozlj nrood

khakl borduursel

Ondererond

zilver borduursel
zilver borduursel
zilver borduursel

karmozljnrood

Wapen or dienstvak

breed model
legerluchtmacht ' •.
technische diensten
Intendance ........

borduursel

borduursel
borduursel
borduursel

smal model
medische dienst ....
veterinaire dienst ..
juridische diensten
goud

Wapenemblemen, emblemen van c11enatvakken, sterren en knopen
( zle blz. A 23, A 25, en A 26).

diensten (troepen voor chemische oorlogsvoering, verbindingsdienst
onz.) en <1e Intendance (poncenurood) (zie blz. A 20).
De ondergrond van alle bovengenoemde schouderbedekkingen la
biJ de veldtenue (oorlogstijd) kbald-lccmkleurlg. De uitmonstering
IJl ale de schouderbedekking van de c1agelljkse tenue (zie b~. A 20).

Overige wapens
breed model ......

De schouderbedekkingen zijn vnn ander model en groter formaat
dan die van de overige o!!icleren. De ondergrond van de schouderbedekking van de dagelijkse tenue (vredestijd) bestaat uit goudgalon. Opperofficieren van de Mcdlsche- en Veterinaire-dienst en
van de Mllltalre Justitie dragen smalle schouderbedekkingen, waarvan de onc1ergrond uit zilver-galon bestaat. De uitmonstering van
<1e BObouderbedekking Is voor alle opperofficieren karmOZijnrood;
uitgezonderd de legerluchtmacht (lichtblauw) de genie, technische

<(

c--

(

(

Manrschalk van
de Sovjet Unie

Maarschalk
(Dtr. v. c. wapen)
in dit geval: genie

Dienst

Veterinaire

Gcn.-Majoor

<

Gen.-Majoor

:;:

Unirormknoop
Subalterne officieren

Lnt.-Genoraal
Legerluchtmacht

OPPER O FFI C IEREN

Kolo nel-Generaal

Veldtenue (oorlogstijd)

Legergeneraal

Dagel ijkse- en Uitgaanstenue (vredestijd)

Maarschalk
v. d. Artillerie

Unirormknoop
Opperofficieren

(

(

UITGA A N S T E N UE

0.

0

Kleur uitmonstering

•••

...
~

<
~

lil

(

Ondergrond

ponceaurood
karmozijnrood
nassau's blauw
zwart
hemelsblauw
karmozijnrood

Kleur uitmonstering

bordeauxrood
bordeauxrood
bordeauxrood
bordeauxrood
bordeauxrood
bordeauxrood

overeenkomstig het
wapen or dienstvak
ponceaurood

bruin . . . . . . . . karmozijnrood

brUin

bruin

aanduidt(en)

de categorie officieren

Kleur bies(zen) welke

(Oorlogsti j d)

V E L D T E N UE

SCHOUDERBEDEKK I NGEN HOOFD- EN SUBALTERNE OFFICIEREN
EN

Kleur bies(zen) welke de
aanduidt( en)

catee:orie officieren

(Vredest ijd)
Ondergrond

DAGEL IJ KSE-

Wapen of dienstvak

••

ponceaurood ..
karmozijnrood
nassau's blauw
zwart
heme!ablauw
karmozijnrood
0

ponceaurood . .
karmozijnrood
nassau's blauw
zwart
hemelsblauw
karmozijnrood

wapen of dienstvak

0.

goudgalon
goudgalon
goudgalon
goudgalon
goudgalon
goudgalon

overeenkomstig het

•

goudgalon

ponceaurood . . . . . . ponceaurood . . . . . .

0

znvergalon

karmozijnrood
karmozijnrood
karmozijnrood
karmozijnrood

•••

breed model
1n!anterle
artillerie
cavalerie ..
genie
legerluchtmacht
pantsertroepen
technische diensten
bij diverse wapens
Intendance ... ..
zilvergalon
zilvergalon
zilvergalon
zilvergalon

Schouderbedekkingen Subalterne officieren
Op schouderbedekking 1 gekleurde streep In lengterichting. (zie
blz. A 22).

smaller model. (zie blz. A 22). Bovengenoemde schouderbedekkl.n gen
hebben 2 strepen In de lengterichting. Op veldtenue (oorlogstijd)
.z ijn alle schouderbedekkingen khak1-leemkleurlg.

karmozijnrood
karmozijnrood
karmozijnrood
karmozijnrood

smal model
mediSche dienst
veterinaire dienst
admlnlstr. dienst .
m1Utalre justitie . . .

Schouderbedekkingen Hoofdofficieren
De ondergrond van de schouderbedekking bestaat Uit goud-galon
(ander patroon dan van de schouderbedekking oppero!!lcleren).
Ondergrond van zilver-galon voor technische diensten (genie,
chemische oorlogsvoering en verbindingsdienst) en Intendance.
De schouderbedekking van de Juridische-, Medische-, veterinaireen Administratieve dienst ziJn ook van zilver-galon, doch van een

<{

N

(

(

Kolonel
Legerluchtmacht

Majoor
Cavalerie

HOOFDOFFICIEREN

Lnt.-Kolonel
Genie

Majoor
Admin. Dienst

Kapi t ein
Intendance

2c Lui t enant
Artillerie

<(

t:l

junior Luitenant junior Luitenant
Infanterie
Medische D ienst

SUBALTERNE OFFICIEREN

Ie Luitenant
Pantsertroepen

Dage lijkse- en Uitgaanstenue

Veldtenue (oorlogstijd)

(

(

zllver

:-1

....

<
~

:-1

l

VELDTENUE

hemelsblauw
zwart
karmoziJnrood
donkergroen
donkergroen

:GWH.·T"

ponceaurood
ka rmoziJnrood
nasaau's blauw

Kleur uitmonstering

(Oorlogstijd)
Kleur galon voor
rangaanduiding

bordeauxrood
bordeauxrood
bordeauxrood
böräêaUlêfööci
bordeauxrood
bordeauxrood
bordeauxrood
bruin
bruin ... ..

I overeenkomstig het
bruin . . . . . . . . ) wapen of dienstvak

de veldtenue zijn de strepen voor oombatanten in rood, voor nonoombatanten In bruin. Wapenemblemen, emblemen van dienstvakken, sterren en knopen, zie blz. A 24 t/m A 26.
Cadetten. De schouderbedekking heeft een bredere uitmonstering
dan van bovengenoemde officiers- en onderofticiersrangen. De rangonderscheldingen zijn waarschiJnliJk dezeltde. Bovenstaande schouderbedekkingen worden a lleen op de dagelijkse tenue gedragen.
WaarschiJnliJk worden op de veldtenue de gewone schouderbedekking gedragen, naar gelang de rang en indeling biJ wapen
o:t dienstvak.

zwart . .. .. .
karmozlj n.r ood
zwart
zwart
z;vart
zwart
karmoziJnrood
zwart
zwart
overeenkomstig
bet wapen of
{ dienetvak ...
overeenkomstg
het wapen ot
{ dienetvak ...

Kleur uitmonstering

UITGAANSTENUE

'(
.~

goud of
zllver ..

Ondergrond

SCHOUDERBEDEKKINGEN MILI TAIREN BE NED EN DE RANG VAN OFFICIER
EN

,}

goud
goud
goud
gouä
goud
goud
goud
zllver
zllver

aanduiding

voor rang-

Kleur galon

(Vredestijd)
Ondergrond

DAGELIJKSE-

Wapen of dienstvak

Infanterie
ponceaurood
artillerie
zwart . . . . .
cavalerie
nasaau'e blauw
genie . . . . .
zwart . . . . .
legerluchtmacht
hemelsblauw
technische troepen
zwart ... . .
pantsertroepen ..
zwart ... ..
medische dienet
donkergroen
veterinaire dienet
donkergroen
overeenkomstig
administratieve
en
het wapen of
andere niet strJJ{
dienetvak ...
dende diensten
( overeenkomstig
J bet wapen of
{ dienstvak . . .
cadetten .. ..

Onderofficieren: Kleur van ondergrond van schouderbedekking en
u itmonstering Is afhankeliJk van de kleuren van wapen of dienstvak.
De strepen, In aantal afhankeliJk van de rang, lopen In dwarsrichting over de schouderbedekking. De senlorsergeant beeft hierop
aansluitend een streep In de lengterichting. Deze strepen ziJn In
goud voor combatanten en In zllver voor non-combatanten.
Wapenemblemen en emblemen van dienstvakken ziJn voor
a lle wapens en dienstvakken op de achouderbedekking aangebracht, uitgezonderd Infanterie en Administratieve diensten,
welke geen wapenembleem voeren. Op de schouderbedekkln.g va.n

~

(

(
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Tcchn . trcwpcn

Scrge~nt
Mil

cava l~rie)
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SCHOUDERBEDEKKINGEN

l~eerluchtm.

Senier Serge;:r: t

Onderoffocieren
en Manschappen

s~,r~cam

Kornnraal

Mecii;~h.; dienst

ONDEROFFICIEREN

Junior

Veldtenu e (oorlogst ijd)
Uniformknopen

Kadrt
Arllllrr.c

<(

;!j

EN MANSCHAPPEN

Snld,,,,, In[

Op vddtenuc
voor ~lle
ranaen lx-halve
v. Oppcr<;[ticieren

(

Onderofficieren en Manschappen: Koperen knopen.
(zie blz. A 24)
Op de veldtenue voor alle rangen, uitgezonderd
opperofficieren, khaki-kleurige knopen. (zie blz. A 24)
Regimentsnummers en ander aanduidingen.
Deze zijn goudkleurig en worden door onderofficieren en manschappen op de schouderbedekking gedragen. (zie blz. A 24)

Op de knopen, gedragen door alle overige rangen
t / m Kolonel is een Sovjetster, waarin hamer en
sikkel, afgebeeld. (zie blz. A 22 en A 24)
Hoofd- en Subalterne Officieren: Vergulde knopen.
(zie blz. A 22)

Opperofficieren: Gouden knopen met het wapen van
de Sovjet-Unie. (zie blz. A 20)

KNOPEN.

In 5 verschillende afmetingen. De grootste afmeting
is bevestigd op de schouderbedekking van een
Maarschalk van de Sovjet-Unie (afm. 5 cm). Sterren
voor Maarschalken afm. 4 cm. Generaals afm. 3 cm.
Hoofdofficieren 2 cm. Subalterne officieren 1 cm.
Op schouderbedekkingen van goud-galon . worden
ziiverkieurige, op schouàerbeàekkingen van zilvergalon, goudkleurige sterren gedragen (zie blz. A 20
en A 22)

STERREN, OP SCHOUDERBEDEKKING VAN
OFFICIEREN.

EMBLEMEN VAN WAPEN OF DIENSTVAK. KNOPEN, STERREN EN
ANDERE AANDUIDINGEN
EMBLEMEN VAN WAPEN OF DIENSTVAK OP
SCHOUDERBEDEKKING.

Bovengenoemde emblemen worden aan de bovenzijde van de schouderbedekking (onder de knoop)
gedragen.
Deze zijn voor alle wapens goudkleurig (uitgezonderd Cavalerie en Veterinaire dienst, welke zilverhebben geen wapenembleem. (zie blz. A 26)

kleurig zijn. Infanterie en Admin!.strat!eve dienst
Opperofficieren.
Wapenemblemen en sterren zijn geborduurd, evenals
het wapen van de Sovjet Unie (op schouderbedekking van de Maarschalk van de Sovjet Unie), hetwelk in kleur is uitgevoerd (zie blz. A 22). De wapenemblemen zijn boven de sterren aangebracht.
Officieren.
Bovengenoemde emblemen worden op de schouderbedekking (iets lager dan de knoop) gedragen (zie
blz. A 22 en A 26)
Onderofficieren en Manschappen.
Emblemen onder de rangaanduiding (strepen). Op
de schouderbedekking van de veldtenue vervallen
voor onderofficieren en manschappen alle wapenemblemen en regimentsnummers (zie blz. A 24).

V'l
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justotie
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ad 9. Van de camouflagekleding, zoals witte
(sneeuwcapes e.d.) is geen afbeelding opgenomen.

ad 8. Leren jassen treft men bij personeel van
gemotoriseerde of tankeenheden aan (hiervan is
geen afbeelding opgenomen).

ad 7. Over de wintertenue wordt ook wel een
met bont gevoerde lange of driekwart jas met
bontkraag gedragen (zie afb. 7 blz. A 10)

ad 6. Overjas onderofficieren en manschappen
!heeft een gesloten kraag en geen knoopsluiting.
Veldtenue (oorlogstijd): door alle rangen worden
blouse en pantalon in gedekte tint gedragen.

ad. 5. Overjas officieren (uitgaans-tenue) met
open kraag, revers en dubbele rij knopen.

!knopen).

-,-""-o:;!V~t:U

ad 4. Overjas officieren (veldtenue) heeft een ge-

ad. 3. Gewatteerd vest (wlntertenue) wordt over
de blouse gedragen.

Onderofficieren en manschappen dragen hoofdzakelijk de blouse zonder zakken (afb. 2) Zwarte
en donkerblauwe pantalons, wel of niet voorzien
van bies in kleur van wapen of dienstvak, mogen
worden gedragen.

UNIFORMJASSEN
Het Rode leger kent de navolgende khaki, leemkleurige tot groene tenue's. (6) nl.:
1. Jas en pantalon, dagelijkse tenue.
Blouse en pantalon, dagelijkse- en veldtenue.
Gewatteerd vest en pantalon, wintertenue.
Overjas voor officieren, veldtenue.
Overjas voor officieren, dagelijkse tenue.
Overjas voor onderofficieren en manschappen.

2.
3.
4.
5.
6.
ad 1. Jas, dagelijkse tenue, wordt hoofdzakelij k
door de hogere officiersrangen gedragen. Kraag
en manchetten zijn waarschijnlijk met de kleur
van het wapen afgehoord. De zakken op de jas
hebben geen knopen.
Opperofficieren: Gouden knopen met wapen van
de Sovjet-Unie. Op de pantalon 2 brede, gekleurde biezen, waarschijnlijk in kleur van wapen
of dienstvak.
ad 2. Blouse is naar model van de traditionele
Russische blouse. De opstaande boord wordt door
2 knopen gesloten. Manchetsluiting: 2 knopen.
Door hoofd- en subalterne officieren wordt hoofdzakelijk het model met 2 borstzakken en knoopsluiting gedragen (afb. 2A). De pantalons zijn in
de kleur v. d. blouse (khaki-kleurig).
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KRAAGLISSEN OVERJAS
Dagelijkse- en uitgaanstenue (vredestijd).
Opperofficieren.
OND ERGROND

UITMON STERING

voor alle wapens . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- karmozijn

goud draad

uitgezonderd
Artillerie en pantsertroepen ..... .

-zwar1~

goud draad

Legerluchtmacht

-hemelsblauw

goud draad

Technische diensten en Intendance

-ponc•eaurood
-donker
groen

goud draad

-ponceaurood
-zwar1; fluweel

zwart
karmozijn

Genie en Technische troepen ....

-Nassau's
blauw
-zwart;

zwart
zwart

Legerluchtmacht

-hemelsblauw

zwart

Pantsertroepen

-zwart fluweel

karmozijn

Medische dienst

-donk•er groen

karmozijn

Veterinaire dienst ......... . ... .

-donk•er groen

karmozijn

Juridische dienst ............... .

-ponceaurood
-ponceaurood

zwart

Medische- en Veterinaire dienst ..
Overige rangen tot en met man·
schappen.

Infanterie

....... . ............. .

Artillerie
Cavalerie

Intendance ..................... .
Knopen zie blz. A 20, A 22 en A 24

zilver draad

zwart

Veldtenue (oorlogstijd).

Op de overjas veldtenue (oorlogstijd) zijnt alle kraaglissen khakikleurig van ondergrond, uitmonstering in kl•eur van het wapen, uitgezonderd de kraaglissen van opperofficieren, welke een uitmonstering
van goud- of zilverdraad hebben. - De knopen van de kraaglissen op
de veldtenue zijn khaki-kleurig.
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KRAAGLISSEN

OVERJAS

tv1 A A R S C H A L K E N E N GE N E R A A L S

Dage lijks tenue

Voor alle
wapens beh.
nevenst.

Techn. D1enst Artillerie
en
en Pantser·
Intendance

Veldtenue

Legerluchtm.

Med.· en Vet.
Dienst

Voor alle
wapens

Med.· en Vet .
Dienst

t roepen

diensten

ALLE OVERIGE RANGEN
Dagelijks tenue

Infanterie.
Intendance,

M1l. justitie

Arti llerie
en Pantser
troepen

Cavalerie

Genie en
Tech. diensten

le·gerluchtm.

Med.· en Vet.
D ienst

Veldtenue
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H 0 0

F D D E KS E L S

De pet en de veldmuts zijn de meest gedrag:en hoofddeksels.
Gedurende de zomermaanden worden de pet en de veldmuts gedragen.
Beide zijn khaki-leemkleurig. Hierop maken de petten van de Pantsertroepen (grijs) en de Don Kozakken (blauw-grijs) een uitzondering.
VoorM.V.D.-troepen en Grenstroepen. (zie blz. A 35 t/m A 38)
De kleur van de band en verdere uitmonstering is afhankelijk van de
wapenkleur.
Het dragen van witte overtrekken des zomers (hoofdzakelijk door
officieren) schijnt facultatief te zijn en te behoren bij de dagelijkse
tenue.
Opperoficieren dragen een gouden koord op de pet in tegenstelling
met het gebruikelijke lederen riempje der :lagere rangen.
BONTMUTSEN (worden gedragen bij de wintertenue).
Opperofficieren. De hoge grijze astrakan bontmuts wordt door opperofficieren en kolonels gedragen. Voor opperofficieren: bontmuts met
rode bodem en goud-galon. Voor kolonels: bontmuts met grijze bodem
en goud-galon (zie blz. A 32 en A 34)
Rangen lager dan bovengenoemden. De kleur van de bontmuts, welke
door alle rangen lager dan die van kolonel wordt gedragen, varieert
van bruin tot bruin-grijs. Het model is lager dan de bontmuts der
opperofficieren en kolonels en heeft 2 oorkleppen. (zie blz. A 32)
Kozakken bontmuts. Ander model dan bovengenoemd en meestal van
zwart astrakan. (zie blz. A 32).
PET- OF MUTSEMBLEMEN.
Opperofficieren: Rood geëmailleerde gouden ster met hamer en sikkel
gevat in gouden cirkel.
Overige rangen: Rood geëmailleerde koperen ster met hamer en sikkel.
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HOOFDDEKSELS

Veldmu ts
pantsertroepen

Stalen helm
(oud model)

Petinsigne voor

O pperofficier en

O ppcrofr.eter

A rtillerie

Pantsertroepen

Ku ba" en Terek
kou~ken

Cavalf!ne

Bontmuts voor ;:lle raneen
u;taezonderd Opperofficieren
Kolonels en kozakken

Bontmuts kozakken

Astrakan Bontmuts
(papacha) voor
Opperofficoeren

A 32

Legerluchtmach t:
Opperofficieren: Verhoogde, grote kokarde met rode ster en sikkel en
hamer, omsloten door halve krans van eikebladeren.
Overige officiersrangen: Kleine kokarde met. Sovjetster en grote krans
van eikebladeren.
Beide categorieën hebben boven deze kokarde 2 goudkleurige aan
elkander verbonden vleugels waarboven go·udkleurige Sovjetster.
HELMEN: Op de oude, zowel als op de nieuwe stalen helm is op de
middenvoorzijde de Sovjetster in rode verf aangebracht.
LEDEREN KAPPEN voor valschermtroepen en gewatteerde lederen
kappen voor bedieningspersoneel van tanks enz. hebben geen Sovjetster.
KLEUR VAN BAND EN UITMONSTERING VAN DE PET
WAPEN OF DIENSTVAK

Infanterie

BAND

KLEUR VAN STOF

f:rambooskleurig

khaki

Artillerie ................ zwart

karmozijn

khaki

Pantsertroepen ........ -. zwart
fluweel

karmozijn

grijs

Genie

zwart

blauw

khaki

blauw

zwart

khaki

karmozijn

khaki

•••

•••

Cavalerie

•

0

•••

••••••

0

0

0

0

•••••

••••••

•••••••••••

0-

•••

frambooskleurig

UITMONSTERING

Kuban en Terek-kozakken blauw
Don Kozakken

0

•••••••••

karmozijn

karmozijn

blauw-grijs
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HOOFDDEKSELS (v•ervolg)

Veldmuts
Stalen helm

(noeuw model)

Generaal
Leaerluchtmacht

Petinsiane voor alle

ranaen laaer dan
Gon. Majoor

Don kozakken

Infanterie

Leaerluchtmacht
Genie

Astrakan Bontmuts
Kolonels

Lederen kap
valschermtroepen

Gewatteerde kap voor

Tank-Pantse r- e n
Motorrijwielpersoneel
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TROEPEN VOOR BININENLANDSE
VEILIGHEID
Deze troepen werden na de revolutie achteoreenvolgens met Cheka,
G.P.U. en N.K.V.D. en thans met M.V.D. aangeduid.
Het zijn de stoottroepen van de partij en daarom te vergelijken met
de vroegere Duitse S.S.
Het personeel bestaat uitsluitend uit partij- of adspirant partijleden.
Zij zijn geheel militair, in zeer mobiele gemengde divisies, georganiseerd en dienen in de eerste plaats om eventuele opstanden onder de
bevolking en in het leger te onderdrukken. Hun opleiding is belangrijk straffer dan van de gewone soldaten en hun divisies zijn sterker
in personeel en vuurkracht dan de normale divisies van het leger
(gemiddeld 4000 man sterker).
Zij worden ook in oorlogstijd meestal niet als versterking bij de legerkorpsen aan het front ingedeeld, maar kunnen eventueel wel als
bezettingstroepen optreden.
Normaal verrichten zij een taak, welke bij ons enigszins met die van
de Marechaussee is te vergelijken.
Daar deze troepen, evenals een deel van de geheime politieke
politie en politiespionnen, onder het Ministerie van Binnenlandse
Zaken staan, noemt men hen bij dezelfdt~ naam, hetgeen aanleiding tot verwarring geeft, daar zich onder de laatste twee categorieën
ook vele personen bevinden, die niet bij de M.V.D. zijn ingedeeld.
De M.V.D.-troepen zijn in 3 categorieën t.w.:
a. WOCHR - Woisk woutrennel Ochranie Respubliki (Troepen voor
Binnenlandse veiligheid).
b. G.U.P.W. - Glaw Uprawlenye Pogranitschruch Woisk
Grensbewakingsmilitie
Militie
c. G.U.M. - Glaw Uprawlenye milicie

M.V.D.-TROEPEN
A. WOCHR - Troepen voor binnenlandse 'veiligheid.
Hoofdkleur blauw.
Uniform: Kleur en snit als eerder genoemd (zie blz. A 27 en A 28).
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tvf. V. D. - T R 0 EPEN

Pet overige rangen

Op~rofficieren

Veldmuts

Sergeant

Gen. Majoor

2e Luiten.ant

Infantede
Opperofficieren

Wapenembleem

(wordt allee'n door
M.V.O.-troepen gedragen)

Overige rangen

A 36

SCHOUDERBEDEKKING:
Opperofficieren: Het goud-galon is met blauw op de gouden ondergrond aangebracht. De uitmonstering is blauw.
Hoofd- en Subalterne officieren: Kleur en ui.tvoering van de schouderbedekking als genoemd op blz. A 21 en A ~l2.
Uitmonstering en lengtestrepen blauw (in tegenstelling met de op blz.
A 22 genoemde uitmonstering in wapenkleuren) .
De wapenemblemen (zie blz. A 25 en A 26) worden echter wel gedragen. De M.V.D.-infanterie eenheden hebben het voormalige infanterieembleem op de schouderbedekking.
Overige rangen :
Ondergrond van schouderbedekking is rood, de uitmonstering blauw.
De dwarsstrepen voor rangaanduiding zijn goud- of zilverkleurig
(combatanten en non-combatanten) (zie blz. A 24 en blz. 25).
KRAAGLISSEN OVERJAS.
Opperofficieren: Blauw met gouden uitmonstering.
Overige rangen: Blauw met rode uitmonstering.
HOOFDDEKSELS:
Petten: Blauw met rode uitmonstering en rode band.
Voor opperofficieren is het lederen petriempje vervangen door een
dubbel gouden koord.
Veldmuts: Blauw met rode bodem. (voor aflb. zie blz. A 36)
B. G.U.P.W. (grensbewakingstroepen) Hoo1fdkleur groen.
Uniform, schouderbedekking (afmeting en uitvoering), enz. als
troepen voor binnenlandse veiligheid.
Onderofficieren en manschappen: Schouderbedekking groen. Uitmonstering rood.
HOOFDDEKSELS:
Petten: groen met blauwe band en uitmongtering.
(voor afb. zie blz. A 38).
C. G.U.M. (Militie)
Voor officieren is de kleur van de schouderbedekking wit, met blauwe
strepen en uitmonstering.
Voor onderofficieren en manschappen is d1e kleur van de onderrand
blauw, kleur van uitmonstering waarschijnlijk blauw.
(van de militie zijn geen afbeeldingen opgenomen).
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GRENSWACHT

Pet overiae ranacn

Opperofficieren

Korporaal

Gen. Majoor

Majoor

Opperorficieren

Overiae rangen
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DECORATIES, MEDA LLES
EN ERETEKENEN
DECORATIES, MEDAILLES EN ERETEKENJEN.

Decoraties e.d. worden zowel op de dagelijikse- als op de veldtenue
gedragen, in enkele gevallen ook op de overjas. De meeste decoraties
zijn op de linkerborst; de overige op de rechterborst bevestigd. Batons
worden slechts zelden aangetroffen.
Maarschalkster. Wordt verleend aan Maarschalken van de Sovjet Unie
en Maarschalken van de Artillerie, pantsertroepen en legerluchtmacht.
1.

Ster van Maarschalk v. d. Sovjet Unie.

Bes c h rijving : De vijf-puntige gouden ster heeft een platina
ster, bezet met diamanten, als middenstuk. Op de 5 hoeken van de
gouden ster zijn diamanten gezet.
B e v e s t i g i n g e n d r a a g w ij z e : De d!ecoratie is aan een rood
moiré lint bevestigd en wordt om de hals gedragen.
2. Ster van Maarschalk (van hieronder genoemde wapens)
Bes c h rijving : Gouden ster als bovenstaand. De platina middenster heeft een roos van brillanten. (De diamanten op de 5 hoeken van
de gouden ster gezet ontbreken).
Artillerie: Ster wordt aan gouden lint om de hals gedragen.
Pantsertroepen: Ster wordt aan ponceau-rood lint om de hals gedragen.
Legerluchtmacht: Ster wordt aan licht blauw lint om de hals gedragen.
(Van deze onderscheidingen zijn geen afbe•eldingen opgenomen.)
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ORDEN.

3. Orde v. d. gouden ster.

B es c h rij vin g : Hoogste militaire onderscheiding. Drager heeft
recht op de titel "Held van de Sovjet-Unie"'. Wordt automatisch verleend met de "Orde van Lenin". Gouden Ster is aan gesp bevestigd.
Kan worden verleend aan: Alle rangen.
B e vest i gin g : Aan rood lint met gouden gesp.
D r a a g w ij z e : Op linkerborst boven alle onderscheidingen.
B at on : Geen.
4. Orde van de Hamer en Sikkel.

B e s c h r ij v i n g : Hoogste onderscheidin~~ voor civiele personen.
Drager heeft recht op de titel van "Held v. d. Socialistische Arbeid".
Wordt automatisch verleend met de "Orde van Lenin". Gouden ster
met sikkel en hamer, bevestigd aan gesp.
Kan worden verleend aan: Alle rangen.
B e vest i gin g : Aan rood lint met gouden gesp.
Draagwij ze : Op linkerborst boven alle onderscheidingen.
Baton: Geen.
5. Orde van de Overwinning.

Hoogste militaire onderscheiding voor leden van het Hogere Commando; wordt uitgereikt voor beëindiging v~an geslaagde operatiën.
B es c h rij vin g : Stervormige platina orde, bezet met 9-1 diamanten.
Als inzet robijnen 5-puntige ster. In het midden een blauw emaille
cirkel met afbeelding van het Kremlin.
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Daarboven inscriptie U.S.S.R., daaronder Pobeda (overwinning). Aan
beide zijden een lauriertak.
Draagwij ze : Orde is niet aan lint be:vestigd en wordt op de
linkerborst gedragen, 12 cm boven de riem.
B a t o n : Geen.
6. Orde van Lenin.

Wordt verleend aan manschappen, eenheden of personen, welke zich
door bijzondere activiteit, of op het arbe.idsterrein van nationale
activiteit, onderscheiden hebben. Wordt automatisch verleend aan
dragers van de orde van de Gouden Ster e:n Orde van de hamer en
sikkel.
B e s c h rij vin g : zie blz. A 46 (a).
Be v e st i gin g : Rood lint met smalle gouden strepen.
Draagwij ze : Op de linkerborst (waarschijnlijk als begin van rij
van overige onderscheidingen).
Baton : Wordt waarschijnlijk geen baton van gedragen.
7.

Orde van de Rode Vlag.

Is een van de oudste Sovjet-decoraties. Wordt verleend aan personen
of groepen, zomede in de oorlogsjaren aan eenheden te velde, welke
zich hebben onderscheiden door de verovering van meer dan één
belangrijke stad.
Bes c h rij vin g : zie blz. A 46 (b).
B e vestig in g : Aan lint, rood met witte middenstreep.
Draagwij ze : Waarschijnlijk op de linkerborst.
B a t o n : Rood wit rood.
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8. Orde van Suvorov.
Ingesteld bij besluit van 29 Juli '42. Bestaat uit 3 klassen. Wordt verleend voor aanvoering van geslaagde operatiën.

1 e k I as s e : Platina ster, aan bovenzij dte ster in rood email.
B e s c h r ij v i n g : Op ster gouden cirkel,. waarin kop, daarboven
opschrift: Alexander Suvorov. Onder de kop lauwerkrans.
Wordt ver 1 eend aan : Legercommandanten,
danten, hun plaatsvervangers en chefs van staven.

frontcomman -

D r a a g wij ze : Op de rechterborst.
Bevestig in g : Niet aan lint.
Baton : Groen met oranje middenstreep.
D r a a g w ij ze v a n b at o n : Op de linkerborst.
2 e k I as se : Als bovenstaand doch zond,er rode ster.
Bes c h rijving : Ster in goud, cirkel in zilver, lauwerkrans in goud.

w o r d t ver 1 een d aan : Commandanten van korpsen, divisies,
brigades, hun plaatsvervangers en chefs van staven.
D r a a g wij ze : Op de rechterborst.
B e vestiging : Niet aan lint.
Baton : Groen aan beide zijden oranje st:reep.
D r a a g wij ze van bat o n : Op de linker borst.
3 e k 1 as se : .Ster en cirkel in zilver. R.ode ster als genoemd bij
le kl. ontbreekt.
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Wordt ver 1 eend aan : Commandanten van regimenten, bataljons en chefs van de desbetreffende staven.
Bevestiging: Geen lint. Orde wordt op de rechterborst gedragen.
Baton: Groen met 3 oranje strepen.
9. Orde van Kutuzov.
Wordt voor dezelfde verrichtingen uitgereikt als genoemd bij de orde
van Suvorov. Er zijn 3 klassen.
le klasse:
Bes c h rijving: 10-puntige goud-zilve.ren ster. Geëmailleerde
cirkel met gouden rand bevattende kop. Daarboven rode ster.
2 e k l a. ss e : Als bovengenoemd, doch in z:ilver met gouden cirkel.
3 e k I as se : Als bovengenoemd, geheel in. zilver.
Be v e st i ging : Niet aan lint.
D r aa g wij ze : Op de rechter borst.
Batons : Kleur donkerblauw en oranje.
10. Orde van Bogdan Khmelnitsky. Er zijn 3 klassen.
Bes c h rijvin g: Gouden cirkel met kop, daaromheen zilveren rand,
het geheel geplaatst op een 10-puntige ster met afwisselend gouden
en zilveren punten.
1 e k l a. s s e : In goud.
Wordt ver Ie end aan : Front-, vloot- en legercommandanten
en hun plaatsvervangers en chefs van staven en aan commandanten
van ondergrondse formaties.
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2 e k 1 as se : In zilver met gouden cirkel.
Wordt ver 1 eend aan : Korps-, divisie-, brigade- en regimentscommandanten, hun plaatsvervangers en chefs van staven, commandanten van ondergrondse formaties en hun chefs van staven en aan
ondergrondse leiders.
3 e k 1 as se : Geheel in zilver. (Model afwi,:ikend van voorafgaande).
Wordt verleend aan : Onderofficieren en officieren t / m bataljonscommandanten en hun ondergeschikten, aan leiders van kleinere
ondergrondse groepen en ondergrondse str~jders.
I

B e vest i gin g : Worden niet aan lint gedragen.
D r a a g wij ze : Op de rechterborst.

Batons: Kleur: lichtblauw en wit.
D r a a g w ij z e v a n b a t o n : Op de linker borst.
11. Orde van Alexander Nevsky.
Bes c h rijving: 7-puntige zilveren ster, waarop een 5-puntige zilveren ster, in het midden cirkel van goud met kop omgeven door
lauwerkrans. Daaronder zilveren schild met. gouden sikkel en hamer.
Op de 7-puntige ster 2 bijlen.
Wordt ver 1 eend aan : Regiments-, bataljons-, compagnies- en
pelotonscommandanten voor persoonlijke moed, gecombineerd met
goed leiderschap tijdens de slag en succesvolle operatiën van hun
eenheden.
Draagwij ze : Op de rechterborst.
B at on : Azuurblauw met rode middenstreep.
D r a a g w ij z e v a n b a t on : Op de linkerborst.

A44

12. Orde van de 2e Wereldoorlog.
De orde is in het begin van de laatste oorlog ingesteld. Er zijn
2 klassen.
W o r d t v e r 1 e e n d a a n : Officieren en manschappen van alle gewapende diensten voor erkenning van dapperheid in de strijd of
bekwaamheid in militaire organisatie. De graad van dapperheid en
bekwaamheid bepaalt de klasse.
Bes c h rij ving : Zilverkleurige ster, warurop rode ster met zilveren
cirkel. In deze cirkel op rode achtergrond een sikkel en hamer. Onder
genoemde rode ster een gekruist geweer en sabel.
Draagwij z e : Op de rechterborst.
B at ons : Op de linkerborst worden de batons gedragen. Kleur rood
met ponceau-rode strepen.
13. Orde van Nakhimov: Bestaat uit 2 klassen. Wordt uitgereikt aan
MarinepersoneeL

14. Orde van Ushakov. Bestaat uit 2 klassen. Wordt uitgereikt aan
MarinepersoneeL
15. Orde van de Rode Vlag van de Arbeid.
Is oorspronkelijk een decoratie voor burgers.
B es c h rij ving : De orde is goudkleurig. .Aan de onderzijde van een
tandrad zijn 2 korenaren verbonden door :rode ster. Op het tandrad
een randschrift. Aan de bovenzijde rode vlag met opschrift C.C.C.P.
D r a a g wij z e : Op de linkerborst.
Bevestiging : Aan lint; rood met witt:e middenstreep.
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)

)

Orde van de Gouden
Ster (Held van de
Sovjet Unie)
Draagwijze : op de
linkerborst boven
alle andere
onderscheidingen

Orde v. d. Hamer
en Sikkel (Held v. d.
SocialistiSChe
arbeid)

Maarschalkster
van een maarschalk
van de
Sov1et Un1e

Licht gewond

Zwaar aewond

Orde van de
2e wereldoorlog

Orde van de
2e wereldoorloa

ERETEKENEN ! DECORATIES

-

Ie klas

EN

Orde v~!'! Kvtuzcv {Kovtovsaff)
2e klas

Orde van Begdan Khmeln1tsky
2e klas

Ie klas

Orde van de
Rode Vlag van de
Arbeid

3e klas

Vcrdiensteh)ke
arbeid

Verdediaing van de
Kaukasus

Garde Emblct·m
(wordt op de
rechter borst
gedragen)

3c klas

Orde van Roem

Orde van de
Rode vlag

Orde van
Alexander Nevsky

Orde van
Lenin

j

Ve rded iging van
Moskou

Verdediging van
Odessa

Voor zwaar werk
onder moeilijke
omstandigheden

Voor ondergrondse
str1jd tiJdens de
2e wereldoorloa
Ie klas

Orde van Suvorov
2e klas

Orde van de
Rode Ster

Orde van de
Onderscheid1ng
van Eer

Verdediging van
Leningrad

Ie klas

3e klas

:;
Voor
ondergrondse
strijd tijdens de
2e wereldoorlog
2e klas

~

\,
r, r.TOr'
/ T- ...u:: r. A" , r::c
Y CL U I
\..,n I ...-I " I CUI'"'\ I L L C..>

Verdedigi ng van
Sebastopol

Oortoas·

Verdediging van
Stalingrad

Betoonde moed

verdiensten

a.

Orde van Lcnin

b.

Orde van de
Rode vl~g

c.

d.

Meda,llc 20 jaar
trouwe dienst

e.

1n

het Sovjet leaer

a.

d.
b.
e.
MODEL OPGEMAAKTE MEDAILLES.
rev~rs

gedraaen).

Meda1lle voor
verded1ging van
Moskou

20 )aar in het
Rode leger
Orde van de
Rode Ster
(wordt op de rechter
borst aedragcn)

e.

(worden op de nieuwe uniformen aan weerszijden

onder de

Medaille voor
verdedia1ng van
Len,narad
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16. Orde van de Rode Ster.

Een van de oudere orden. Wordt in vredes- of oorlogstijd uitgereikt
voor geleverde bijdrage tot heil van de Sovjet Unie, gewoonlijk in
verband staand met militaire prestaties.
Bes c h rij vin g : Rode geëmailleerde ster met goudkleurige cirkel
waarin afbeelding van gewapende soldaat. Daaromheen randschrift.
Onder de cirkel goudkleurige sikkel en hamer.
Bevestiging : Geen lint.
Draagwij ze : Op de rechterborst.
Baton: Ponceaurood met grijze middenst.reep.
Draagwij ze van b at on : Op de linker borst.
17.

Orde van de onderscheiding van eer.

Wordt verleend, hoofdzakelijk aan burgers (individuelen en groepen)
voor bijzondere capaciteiten of voor wetenschappelijk onderzoek bijdragende tot verbetering van de staat.
Be s c h r ij v i n g : Goud of goudkleurige o:rde van ovaal model met
afbeelding van vlagdragende man en vrouw. Achter de rode vlaggen
zijn nog 2 vlaggen afgebeeld. Rode ster aan !bovenzijde. Aan onderzijde
goud opschrift op rode achtergrond.
Bevestiging aan : Rose met oranje 2•fgezet lint.
D r a a g w ij z e : Op de linkerborst.
18. Orde van roem: Is een orde voor lagere rangen.
W o r d t v e r 1 e e n d a a n : manschappen, onderofficieren en bij de
legerluchtmacht aan junior-luitenants, voor daden van persoonlijke
moed. Er zijn 3 klassen.
Bes c h rijving : 5-puntige Sovjet-ster met verhoogde rand. In het
midden een cirkel met afbeelding van een ;gedeelte van het Kremlin,
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omkranst door lauwertakken, verbonden d01or rood lint met opschrift
Slawa (roem). Aan de achterzijde van de s:ter kleinere cirkel met de
letters C.C.C.P.
Bevestiging aan : Zwart-oranje lint (t.w. 3 zwarte en 2 oranje
strepen en smalle rand oranje.
D r a a g w ij z e : Orden op de linkerborst, aan de rechterzij de van
andere medailles en batons.
1 e k 1as se : In goud. Wordt alleen verleend door het Presidium van

de Opperste Sovjet.
2 e k 1 as s e : In zilver met vergulde cirkel. Kan verleend worden
door front- en legercommandanten.
3 e k 1 as se : In zilver. Kan worden verleend door korps- en divisie-

commandanten.
MEDAILLES
19. Twintig jaar in het Rode Leger.

B e s c h rij vin g : Zilverkleurige ronde medaille met rode ster en
XX.

Bevestiging : Grijs lint aan beide zijden rood gerand.
Draagwijze : Op de linker borst. zie blz. A 46 (c)
20. Voor oor1ogsverdienste.
Wordt toegekend aan militairen en burger;s voor bijzondere verdiensten in oorlogsterrein en voor de strijd tegen afleidingseenheden en
spionnen.
B es c h rij ving : Ronde zilverkleurige medaille met gekruiste sabel
en geweer. Opschrift "voor oorlogsverdienst;e", daarboven in rode letters C.C.C.P.
Bevestig in g aan : Grijs met goud afg:ezet lint.
Draagwij ze : Op de linkerborst.
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21. Voor betoonde moed.
Wordt verleend aan militairen van alle rangen voor persoonlijke dapperheid.

B es c h rij v in g : Ronde zilverkleurige medaille met smalle rode
rand. Opschrift voor "betoonde moed" in rode letters, daaronder afbeelding van 3 vliegtuigen en een tank. De letters C.C.C.P. zijn in rood
aangebracht.
B e v e st i gin g : Aan grijs met donkerbla.uw afgezet lint.
D r a a g w ij z e : Op de linkerborst.
22. Voor verdienstelijke arbeid.

Is hoofdzakelijk een medaille voor civiele personen, welke zich onderscheiden hebben voor sociale opbouw en ontwikkeling.
B es c h rij vin g : Zilverkleurige ronde medaille met in rood een
sikkel en hamer en opschrift C.C.C.P. Het opschrift "voor arbeidsprestaties" is in rood aangebracht.
Bevestiging: Aan lint, lila met goud afgezet.
D r a a g w ij z e : Op de linker borst.
23. Voor zwaar werk onder moeilijke omstandigheden.

Wordt verleend aan civiele personen.
Bes c h rijving : Zilverkleurige ronde medaille met aan de bovenzijde rode ster, waarin sikkel en hamer. Opschrift in rood "Arbeidsheldendaad".
Be v e st i gin g : Aan lila met rood afgezet lint.
D r a a g w ij z e : Op de linkerborst.
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24. Voor ondergrondse strijd tijdens de 2e Wereldoorlog.
Wordt toegekend door commandanten van het ondergrondse Hoofdkwartier als erkenning van moed, aan die leden van ondergrondse
eenheden, welke zich onderscheiden hebben door vastberadenheid en
durf in het gevecht.
Er zijn 2 klassen.
e s c h r ij v in g : Ronde medaille met profiel van Stalin en Lenin.
Daaromheen lint met schrift "aan de part.isaan van de vaderlandse
oorlog". Aan de onderzijde C.C.C.P. en Sovjetster. Aan de achterzijde
het opschrift "voor ons Sovjet Vaderland".

B

1 e k I as se : In zilver. Lint en baton lichtgroen met rode midden-

streep.
2 e k I as se : In brons. Lint en baton lichtgroen met donkerblauwe
middenstreep.

D r a a g wij ze : Medailles op de rechter borst, batons op de linkerborst.
25. Garde embleem.
Is in 1941 ingesteld voor die eenheden, welke zich onderscheiden hebben in actieve operatiën.
Bes c h rij vin g : Rode ster omsloten door ovale krans. Aan de
onderzijde het opschrift S.S.S.R. Door deze ster een rode vlag,
dragende het opschrift "Garde".
B e vestig in g : Geen lint en baton.
Draagwij ze : Wordt door alle rangen gedragen op de rechterborst onder de andere decoraties.
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Onderstaande medailles zijn in brons uitgevoerd en worden onafhankelijk van de rang uitgereikt.
Zij worden op de linkerborst gedragen.
Medaille voor:

Bevestigd! aan lint. Kleur:

26. De verdediging v. Leningrad Olijfgroen m. groene middenstreep
A 46 (a)

27. De verdediging v. Moskou

3 olijfgroene en 2 rode strepen
A 46 ( e)

29. De verdediging v. Odessa

Olijfgroen met Uchtblauwe middenstreep

29. De verdediging v. Sebastopol

Olijfgroen met donkerblauwe middenstreep

30. De verdediging v. Stalingrad Olijfgroe1n met rode middenstreep
31. De verdediging v.d. Kaukasus Olijfgroe1n met 4 smalle blauwe
strepen en breed met blauw afgezette rand.
32. De capitulatie v. Berlijn

Zwart en oranje.

33. De capitulatie v. Budapest

Oranje e:n blauw.

34. De capitulatie v. Weenen

Blauw en donkerblauw.

35. De capitulatie v. Königsberg

Zwart em geel.

36. De Bevrijding v. Praag

Lila en donkerblauw.

37. De Bevrijding v. Belgrado

Groen en zwart.

38. De Bevrijding v. Warschau

Donkerbllauw, rood en geel.

39. "Eervol Donor van de U.S.S.R.".

Wordt verleend aan militair- en burgerpersoneel in militair dienstverband.
Bes c h rij ving : Cirkelvormig kenteken, bevattende een rode ster
met in het midden een rood kruis.

ASI

Strepen voor verwondingen worden op die rechterborst gedragen
boven alle andere decoraties.
40. Goud: Zwaar gewond.
41. Rood: Licht gewond.
42. Onderscheidingsembleem.
Metalen emblemen ingesteld in de periode van November 1942Maart 1943, welke zijn verleend aan onderolfficieren en manschappen
welke zich op eigen gebied onderscheiden hebben, bijvoorbeeld aan
sluipschutters, tractorbestuurders, mariniers, torpedisten, verkenners,
enz.
Het embleem wordt op de rechterborst gedragen (eventueel onder het
garde embleem).
B es c h r ij ving : De cirkelvormige ran d, waarin witte sikkel en
hamer, is bevestigd op een rood schild. In de cirkel staat een op bedoelde onderscheiding betrekking hebbend randschrift. Daaronder
een symbolische aanduiding van dienstvak ()f wapen.
(Voor afbeeldingen van orden , medailles en batons welke in voorafgaande beschrijvingen zijn besproken, zie afbeeldingen op blz. A 46.)

*
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ERRATUM .,.)!

lllB 37'111·26·2· '1

Yan

compagnie(•n en

\\'orcl t \"itstg0steld als Yolgt:
cOI111llatHiallt<'l1

,.('!':-;( rt>k k i ng

hN hr•t•kwerk nr F)~ÇJ .,Yrrf'tn•k KrUl!::illl<Whten" Serie A.

Dr maèlt::-;taf Yan

.,OOlB: n: alle

aannaag) Yerstrokt:

DiYisie· en hogen·

ox m·eenkomst.igo._oll _IIOgeru.. OJH.IonJclcn )....ex.: alk offkierilll Yan

(op

de inlichtingendienst I ex.: <t<lll de• Orocps·.
staYen worden dt' nodige• exemplaren

per oorlogseem pagnie. oYcrcPnkomstig en hoger onderdeel wonlt
1 0x. opgelegrl bij de mohili:-;at ic-YontTaad.''

