
• 

• 

uw kenmerk 

bijlagen : en 

ond erwer p: \Te even 
Leger. 

f!YA 9et/~;-
KONINKLIJKE LANDMACHT GEHEIM 3e JIVH:oif:. 

·o tm , 

uw brief van 

oviet 
V -

c 
torn 3-

31 i 
32 lti 
}3 Ri 

3 Da 

Hfd "ie Cav 
.:td ... ie f.u::nie 

nr 1 
ex nr 2 
ex nr 3 
- nr 4 
ex nr 5 
ex nr 6 

1957 

re hief ex nr 8 /JA h 
!J< ~-
~ __;----- '• 

Hi rbij doe ik U e n 
uittrek l uit b erio iek Inlich-
tingen R port an 1 Lk over d peri
ode 16 ma rt - 15 juni 1957 ter in
lichting toe o n . 

YP • : CvE 
oll: f!J 

GEHEIM 

I -
J. •. !é 

joor 
»i i 1 

G2 
( 
I 

Men wordt verzocht bij het antwoord datum e n nummer van deze brief nauwkeurig te vermelden ,____ 



3e Di vi sie 
Sec ti e G2 

Ui t .t rekse t uit he t Pe ri odi ek I nli chtingen Rappo rt 
van 1 Lk over de pe ri ode 16 maart - 15 juni 195 7 . 

I; HET SOVIET LEGER IN DUITSLAND. 

A. Opl e i di ng . 

1 • De eerste pha se van de GSFG oplei dingscy clus s chi jnt 
in de eerste weeK van a pril voltoo i d t e zijn. Daa r na 
heef t s l echts we inig ond e rdee ls ople iding pl aats ge 
vo nden ; ze l f s de onde rde len in zomer kampen schij nen 
n i e t e r g actie f t e oefen en . 

2 . De voornaams t e kenme rken va n de opl e i di ng gedurende 
he t afge l open kwartaal war en : 
a . Commando po st oe f eningen; 
h· opl e i di ng enke l e man ; 
c . onde rd ee ls opl e iding op laag niveau ; 
d. nacht oefeningen 
e. b,e t verpl aats en van artilleri e- en t ankschie tse

ri es naar de schie tterreinen. 
3. Opl e i ding enkel e man. 

Ui t de ga rniz oen en kwamen dit kwa rtaa l meldingen 
binnen ove r exercitie , wapenopleidin g , chauffeurs
oplei ding en een druk gebruik van de schietbanen . 
I1et i s abno r ma a l da t in dit stadi um van de opl ei
dings cyc l us aan dit s oo rt opl e i ding zovee l gedaan 
wordt . 

4. Onde rdeelsopl eiding op laag nive a u. 

Op de plaatselijke oefenterreinen en in de zome r
kampen werden op laag niveau oefeningen gehouden. 
Nacht oefeningen en rijden bij dui s t ernis werden 
vaa k gemeld. op ~ e schietterreinen hielden tank
onderdelen van ongeveer compagniessterkte oefenin
gen in vuur en beweging. 

5. A B C Opleiding. 

Ond erdelen werden geo e fend in het ge bruik van gas
maske rs en beschermende kl eding voor het doorschrij
den van besmet gebied. Ook werd geoe fe nd met instru
menten om radio-active ne e rslag t e me ten. 

6. Genie Opleiding. 

Er werd we inig melding gemaakt van Genie oefeningen. 
Oe f eningen s amen met andere wapens werden in he t ge
he e l niet waargenomen. De Genie oefengebieden wor
d ~n ve e l minder gebruikt dan vorig jaa r. Veel kam
pen voor bruggenbouw zijn nog ste eds ongebruikt. 

7. Ve r pl aatsingen naa r de Zomerkampen. 

In de twee de week van april vertrokken kwartier
make r sgro e pen naar de zomerkampen. 
De kampen ~chi jnen dit jaa r niet zo druk bezet te 
zijn als vo orgaande jaren. Sommi ge eenheden stuur
den e en kl e ine r gede elte v.an hun totale sterkte 
dan gewoonlijK. 
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8. Samenvatt~ng en conc lusie. 

Uit bovenstaande blijkt de reorganisatie grote invlo ed op 
de opleidi ng te hebben gehad. De volgende afwijkingen van 
de normale· gang van zaken zijn e r uit af te leiden. 
a . Oefeningen op laag niveau en individue l e training; 
to practisch geen enke l e opleidingsactiviteit in de maand 

april ; 
c. di vis i es, die n i e t in of nabij de oefengebieden gele

gerd zijn, zonden slechts kleine onde rde l en naa r deze 
terre inen; 

d. de oefenterre i nen bi j de garnizoenen we rden meer ge 
bruikt; 

e. in de gr ote oefengebieden heerst betrekkelijk weinig 
'activiteit. 

I I. B. ORGANISATIE EN SLAGORDEo 

1 • RE OJ.GANISATIE o 

a. Algeme_~ 
(I) Half april is i.n de GSFG een r·eo rganisa ti e op grote 

schaal aange vangen . Wat he t uiteindelijk resultaat 
zal worden is nog niet duidelijk. Uit wat tot nu toe 
bekend is bli jkt echter da t de gewee r divisies 
T34/85 tanks gekregen hebben van de gemec haniseerde 
divisies. De T34/85 tanks van de gemechaniseerde 
divis~es zijn op basis van één te gen één vervangen 
door T54/100 ta·:1ks van de tank divisies, terwijl 
bepaalde t m;k di visies zware t anks en SU kanonnen 
hebben gek~egen ven gemechaniseerde divisies. Er is 
in verban~ me t de reorganisatie geen invoer van mate
rieel in de GSFG fewee st·, hetgeen wijst op een herver
deling van materiee l, met het doel een meer mobiele 
en beter l:.i·cgebaJ.anceerde strijdmacht te krijgen dan 
voorheen. 

(II) Aan genomen wo rdt dat uit de reorganisa tie onderstaan
de drie typen divisies tevoorschijn zullen komen: 
(A) een g3me chanisee rde divisie gelijk aan de huidige 

doch zonder zw tk/SU regiment; 
(B) een t snk di viG ie gelijk aan de bestaande; 
(C) een zware t ank divisie met twee, mogelijk drie 

zware t ank re gi menten en een of twee middelbare 
tank r egi menten. 

(III) Er zijn gerinee aanwijzingen dat de samenstelling van 
de gemechanisee:Jde le ge rs ook za l veranderen. 
He t is nog te vr oeg om me t zekerhe id te zeggen hoe 
de ze samersteiling zal worden. De mogelijkheid is 
echte r aan,~ez ig, dat het toekomstige gem~chaniseerde 
leger zal bestaan uit drie gemechanisee rde divisies 
en een zware tank divisie. 

b. J.e orga:J?-isatie ve~:!! __ de ~-wee r divisie s~ 

(I) 3 Stoo t Leger Bij vele inf onderdelen indeling van 
Pac r s . 

(II) 8 Garde Lege ~ als ad I. 
(III) Co~c lusie:;_. 

Hoewe l het momentee l niet mogelijk is me t zekerheid 
t e ~eggen of de geweer divisies op precies dezelfde 
wij ze georganise e rd zullen worden als de gemechani
seerde, staat het wel vast dát hun organisatie ge
wijzi gd wor~t- Eveneens staat vast dat de nieuwe or
ganisa ti e dje van de toekomstige gemechaniseerde divi-
sies zeer nabij za l komen .' ··' 
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2. Sl ago rde . (P.M.) 

3 . Or ganisa tie. 

a. Het m 
werpers . 
Een batterij met 12x? 200 mm raketwerpers. De batterij
en zijn onderverdeeld i n secties van zes raketwe r
pers. In sommige geval len he e ft nog geen volledige 
heruitrusting plaats ge vond en en wo rd en nog M13 
(132 mm) e n NI3 1 (300mm) r aketwe rpe rs aangetroffen. 

(II) Het Oos t Duits e Lege r . 

Vo or zove r kan wo r den nagegaan zijn nu alle KVP onde r
de le~ ove r gegaan naar het EGA (East Ge rman Army) 

A. Sterkte. 
He t schijnt met de recrutering niet zo goed te gaan. 
De mees te onderdelen zijn 30 tot 40% onde r hun or
ganieke sterkte. Waarschijnlijk kan het grote per
soneelsverlies, dat dit jaar werd veroorzaakt door 
het aflopen v a n dienstve rbanden 9 niet door de a ankoms t 
van nieuwe r e cruten worden gedekt. Hierdoor zal de 
sterkte van het EGA waarschijnlij k niet groter zijn 
dan 80 .000 man. De komend e dri e maanden zal dit aan
tal zelfs no g we l dalen. De tewerkstelling van bur
gers in een aantal functi e s (.hoofdzakelijk açlminis
tratieve) is v ermoe de lijk een gevo lg van di t ', ~ekort 
aan personeel. 

B. Reo rganisatie.(pm) 

C. Slagorde. (pm) 

D. Moreel. 
Eet personeel dat we i ge rd e ove r t e gaan naar het EGA · 
is ontslagen. 
De nieuwe uniformen en de grot e toevloed van nieuw 
materieel schijnen een gunsti ge uitwerking op het 
moreel te hebben. 

E • . Bruikbaarhe id van het EGA in een evt. oo~~· 
1. Het is niet waarschijnlijk da t de EGA door de 

GSFG bij een offensief gebruikt zal worden. Het 
za l waarschijnlijk geb ruikt worden voor beveiliging 
van verbindingslijnen en kwe tsbare punten (b.v. 
het uraniummijnen gebied WISMU'rH) en bij een 
Russ ische aanval achte r de Soviettroepen volgen. 

( III) Te cr.illische Inlichtingen.. x) zie blz 4 

A. 1 mei Parade. Moskou. 
1. Twe e ni e uwê SP-stukken met luchtlandingskenteke 

nen we rden op deze parade getoond. 
a . Een 57 (?) ~~ at kanon op een gepantserd vQer
- tuig met .lichte rups en en open bovenbouw 1 
b. Een 57 (?) mm a t kanon op ee n z e lfde onderbouw 

en v oo rzi en van een appar aa t wat l eek @p ~en 
a bnormaa l langey zee r effe ctieve mondingsrem 
me t me e rdere afremvl akken en een k l e ine uit
stul ping voo r aan de r em. He t doel van d e ze · 
mondingsrem kan zijn ~ 

'3E, · · · 
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he t afvuren van proj e c-ciel en met staartvinnen 
mogelijk te maken . 
de terugl oop vermind e r en 
vlamdemper 
om belemmering van de waarneming door de rookwolk 
t e ·voorkomen. 

Een granaat me t stabilisatie s t aa rtvinnen kan normaal 
niet word en afgevuurd door een stuk met hoge a~nvangs 
sne lheid, daar he t projecti e l 9 bij het ve rla t en van de 
monding 9 ten opzichte van de omringende mondingagassen 
ei genlijk achte r waarts gaat . ~ierdo o r is he t ze e r onsta
bi e l9 totdat he t vrij van de mondingsgassen is en door 
be trekkelijk stilstaande lucht gaat. Een krachtige mon
dingsrem za l bovendien de l engte van de t e rugloop ver
korten en het vo ertui g licht e r maken vo or luchtlandings 
doeleinden. Foto ' s en verdere bijzonderheden nog niet be
schikbaar. 

B. Artillerie . 
De 8 5 mm APAT kanon (auxiliary propelled anti tank = at ka
non met hulpmotor) wordt ve rmoede lijk vo ortbewogen door een 
benzinemotor die bevestigd is aan he t linker aff uitbeen. 
He t is bekend dat er ook een 100 mm ve rsie bestaat me t doos
vo r mige affuitbenen; waarschijnlijk is er ook nog 57 mm 
uitgave . 

C. Pantservoertui gen . 
1 • In de USSR bestaat waarschi jnlijk een tank T-1 0 die be

schouwd kan worden als de opvolger van de JS3. 
Hij heeft e en modern 122 mm kanon en we e gt ongeveer 
53 ton. 
Foto 's zijn no g niet beschikbaa r. 

2. Tot nu toe is s l echts een ze er kle in aanta l lichte tanks 
geproduceerd . Waarom men ooit aan zo '.n kleine productie 
begonnen is 9 is niet te verklaren. 

D. Genie. 
Onl angs werd bij de GSFG een aanvalsbrug, gemontee rd op een 
tank 9 gefotografeerd. De :;verspanning is 40 ft; het tank 
chassis is de T34. FotoJs en nadere bijzonderheden worden 
in he t volgende inln rapport gepubliceerd. 

E. Luchtlandingstroepen. 
In de USSR werd een ni euwe par achute voor sne ll e dalingen -
gesignalee rd. Het systeem bestaat hierin 9 da t de "vertraag
de val" (het vallen over een be pai:i lde afstand terwijl de 
parachute nog niet geopend is 9 waarnq de parachutist zelf 
op een bepaalde hoogte de parachute opent) automatisch ge 
regeld wo r dt . Dit maakt het mo gelijk om bij afwe rpen van 
aanzienlijke hoogte een concentratie van personeel t e be
reiken die anders slechts bereikt wordt van 800 tot 1000 ft. 
Een ring stelt de parachutist is staat om de parachute 
zelf te openen indien het automatisch openen mocht falen •. 

x) 2. De grot e toevoer van materieel van Rusland naar het EGA kan 
twee bedoelingen hebb en ~ 
(I) het voornemen van de Sovie ts om met het westen te onder

handelen over terugtrekking vç:m de NATO- en Soviettroepen · 
uit Duitsland ; . 

(II)het plan om het Warschau Pact te verstevigen door ver
sterking va n do mer1st be trouwbare sat ellieten 9 Ts j echo
Slowaki je en Oost-Duitsland . 
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