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SINDS DE CORONA-CRISIS…

In de jaren na het vallen van de Berlijnse muur begon ieder beleidsstuk of opinieartikel zo ongeveer met de 
zinsnede: “sinds het vallen van de muur…”. Zo’n periode lijkt nu weer aangebroken alleen nu moet alles begin-
nen met “sinds de Corona-crisis…”. Natuurlijk is het zo dat wereldschokkende gebeurtenissen hun weerslag 
hebben en vandaar dat onze voorzitter er in zijn voorwoord op terug zal komen. Maar de voorzitter zou de 
voorzitter niet zijn als hij daar niet zijn geheel eigen draai aan zou geven.

Ik als simpel eindredacteur heb gewoon mijn best ge-
daan om de Barbara te vullen met voor u zo interessant 
en onderhoudend mogelijke artikelen. Zonder ijdel te 

worden denk ik dat we daar in geslaagd zijn, vooral door 
de bijdrages van de scribenten.

U vindt boeiend materiaal op operationeel vlak van onze 
Afdeling. 

Technisch is er veel te halen voor zowel de veld- (upgra-
de van de Pzh) als voor de luchtdoelartillerie (Stingers aan 
boord van Marine schepen). 

Historisch vindt u het tweede deel van Nederlands Indië 
maar ook het eerste deel van een serie over Market Garden, 
maar dan uit Duits perspectief. Dit artikel van de Kolonel 
Hans van Dalen beveel ik zeer in uw aandacht aan. Market 
Garden kennen we misschien wel ten overvloede vanuit 
geallieerd perspectief. Wellicht is dat perspectief ook wel 
wat gekleurd. Nu zien we ook de Duitse kant en wordt het 
misschien nog duidelijker waarom de afloop van deze ope-
ratie was zoals die was. 

Het nieuwe hoogtepunt van deze Sinte Barbara is mis-
schien wel het interview met de nieuwe Wapenoudste. 
Opgeschreven in een onregelmatig verschijnende column 
van de generaal “Op Uw Posten”. U merkt het BESVA 
voorschrift heeft wederom een bijdrage geleverd aan de 
gebruikte terminologie.

Enen van de redenen van bestaan van een Wapenoudste 
is dat hij “stof doet opwaaien” om te voor komen dat we 
zaken “door het stof niet zien”. Wel met die reden van be-
staan heeft deze Wapenoudste geen enkele moeite. In zijn 
toespraak op de Jaardag heeft hij een aantal hardere noten 
gekraakt en dat vroeg om een nadere toelichting. Let wel 
Wapenoudstes zijn  geen revolutionairen dus verwacht 
geen opruiend geschrift. Echter, naar ons zelf kijken met 
een gezonde dosis zelfkritiek is heel goed en dat is precies 
de oproep van de generaal.

Ook de afdelingen hebben hun best gedaan om een bijdra-
ge te kunnen leveren en dat was vast niet eenvoudig zon-
der de periodieke bijeenkomsten.

Kortom, een lezenswaardig exemplaar in een bijzondere 
periode. Het nummer is iets later dan u verwacht heeft 
maar ook dat is natuurlijk te wijten aan die vermaledijde 
crisis.

Uw eindredacteur

Teun Baartman
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WEER EEN GROTE CRISIS

We beleven moeilijke tijden door de coronapandemie. Het virus raakt ons doordat wijzelf of onze naasten 
ziek worden en inmiddels zijn we allemaal wel geconfronteerd met overlijdensgevallen in onze omgeving. 
Ook als vereniging hebben wij verliezen geïncasseerd met het overlijden van een aantal van onze leden, in 
enkele gevallen als gevolg van een besmetting met het virus. Het verlies van onze kameraden stemt ons droe-
vig en toont ons onze kwetsbaarheid. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden om verenigingsactiviteiten uit te 
voeren en elkaar te ontmoeten uiterst beperkt. Juist in een tijd dat persoonlijke intermenselijke contacten van 
groot belang zijn, zijn wij gedwongen ons te beperken tot telefoon, mails en wat dies meer zij om elkaar niet 
uit het oog te verliezen. Noodgedwongen leggen we ons neer bij de opgelegde beperkingen, we zijn tenslotte 
gewend om tegenslagen te incasseren en door te zetten waar anderen bij de pakken gaan neerzitten, maar 
het gaat in onze vereniging voor een belangrijk deel om saamhorigheid en kameraadschap, beleefd in elkaars 
gezelschap. Voor het weer zover is, zullen we nog even geduld moeten hebben.

Toch zijn er nog wel mogelijk-
heden voor verenigingsactivi-
teiten. Zo ga ik ervan uit dat 

de afdelingen de nodige initiatieven 
hebben genomen om, ondanks alle 
beperkingen, de contacten met hun 
leden in stand te houden. Van nabij 
heb ik ervaren hoe de Afdeling Olde-
broek met een videoboodschap van 
haar voorzitter en met mails van de 
secretaris aan haar leden de saamho-
righeid en betrokkenheid bevorderde.
Ook als verenigingsbestuur kunnen 
we in deze situatie bijdragen aan die 
belangrijke doelstellingen. Weliswaar 
zagen we ons gedwongen de geplan-
de Algemene Ledenvergadering uit te 
stellen tot later dit jaar (onder voorbe-
houd), via de mail hebben we wel een 
soort van Ledenraad kunnen houden. 
Wat de Algemene Ledenvergadering 
betreft, onderzoeken we momen-
teel de mogelijkheden om die op een 

andere, rechtsgeldige wijze te doen 
plaatsvinden mocht een fysieke sa-
menkomst eind dit jaar toch niet mo-
gelijk zijn. De ledenraad vond in een 
aantal rondes plaats, waarbij zowel 
bestuur als afdelingen in ruime mate 
de gelegenheid kregen elkaars vragen 
te beantwoorden en informatie uit te 
wisselen. Dat ging prima, maar uitein-
delijk gaat er niets boven een directe 
discussie en vraag-en-antwoordspel. 
We zullen met deze aangepaste werk-
wijze doorgaan zo lang en zo vaak als 
dat nodig is.
Een belangrijke pijler onder onze ver-
eniging is en was altijd uw lijfblad de 
Sinte Barbara. Daar verandert de hui-
dige situatie niets aan: u zult ons zeer 
gewaardeerde blad blijven ontvangen 
en op de hoogte blijven van alle ont-
wikkelingen en wetenswaardigheden, 
ook wat betreft ons vakgebied. Aan 
kopij is geen gebrek, dus niets be-

let ons om op de oude voet voort te 
gaan. Zoals besloten in de afgelopen 
elektronische Ledenraad, hebben we 
nog wel een extra stap gezet om de 
informatievoorziening naar de leden 
te bevorderen, door over te gaan op 
een nieuwe website. Hoewel niet alle 
leden daarvan gebruik maken, heeft 
onze website de afgelopen periode 
zijn waarde meer dan bewezen. Niet 
alleen als informatievoorzienings-
medium, maar ook als middel om in 
te tekenen voor evenementen. Om 
een aantal redenen was onze website 
echter aan vernieuwing toe, vooral 
door veroudering van onderliggen-
de software en daaraan gekoppeld de 
beveiliging ervan. Omdat onze web-
master, Bert Schieving, bovendien 
liet weten in de toekomst minder tijd 
beschikbaar te hebben, heeft het be-
stuur, rekening houdend met allerlei 
factoren zoals uiteraard kosten en de 
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mogelijkheden de Sinte Barbara op 
termijn te digitaliseren, er uiteindelijk 
voor gekozen een nieuwe website te 
laten bouwen door de producent van 
ons blad. Afgezien van de toekomsti-
ge mogelijkheden ziet het bestuur de 
nieuwe website als middel bij uitstek 
om u in deze contactarme tijd op de 
hoogte te houden van de laatste ont-
wikkelingen en uzelf in staat te stellen 
interessante informatie met anderen 
te delen. Uiteraard zijn we Bert Schie-
ving bijzonder dankbaar voor zijn uit-
stekende werk de afgelopen periode 
en de wijze waarop hij snel en ade-
quaat reageerde op vragen of op aan-
bod van nieuw te plaatsen berichten. 

Maar wat zijn de effecten van het co-
ronavirus in Nederland? Zij bieden ons 
een verhelderende blik op hoe we onze 
samenleving hebben georganiseerd, 
hoe wij met elkaar omgaan en hoe 
besluitvorming verloopt. We kunnen 
constateren dat er goede regelingen 
bestaan, maar ook dat er zaken zijn die 
we niet goed voor elkaar hebben. Ook 
legt de zo benoemde crisis genadeloos 
vast hoe mensen in zo’n situatie reage-
ren, zoals dat vaker in uitzonderlijke 
situaties gebeurt, zowel in positieve 
als in negatieve zin. Nemen we aan-
pak van de crisis in beschouwing, dan 
zien we een duidelijke manifestatie 
van de mechanismen die Kahneman 
beschreef over besluitvorming in een 

onvoorspelbare omgeving, waarover 
ik in mijn vorige voorwoord schreef. 
De experts veranderden voortdurend 
van mening over de ernst van de pan-
demie, over de gevolgen ervan en over 
de beste handelwijze om de pandemie 
te bestrijden, elke keer pretenderend 
de wijsheid in pacht te hebben, maar 
vaak ook de plank misslaand. Zoals 
Kahneman ook schreef is het fout om 
iemand de schuld te geven van het on-
vermogen in een onvoorspelbare we-
reld trefzekere voorspellingen te doen, 
maar het is wel redelijk om professio-
nals aan te spreken op hun overtuiging 
dat ze een onmogelijke taak met suc-
ces kunnen volbrengen. Hoewel dus 
iedereen op een gegeven moment wel 
kan zien dat bepaalde zaken beter ge-
regeld hadden kunnen worden, hecht 
ik geen waarde aan de uitspraken van 
degenen die met de wijsheid achteraf 
een oordeel vellen en roepen dat ze 
zelf beter zouden hebben gehandeld. 
‘Stoutmoedig’ koppelen ze er dan een 
toekomstvoorspelling aan die, naar la-
ter zal blijken, niet zal uitkomen. Het is 
te makkelijk onze medische experts en 
politieke leiders voor de voeten te wer-
pen dat ze verkeerd hebben gehandeld 
en beter of eerder dit of dat hadden 
moeten doen; ik ben ervan overtuigd 
dat zij bij de aanpak van de crisis naar 
eer en geweten hebben gehandeld. We 
mogen natuurlijk wel verwachten dat 
ze hun lessen eruit trekken.

Zonder te vervallen tot makkelijke 
kritiek, kunnen we toch een aantal 
observaties doen. We zouden ons 
kunnen verbazen over het gemak en 
de snelheid waarmee vele miljarden 
worden vrijgemaakt voor de bestrij-
ding van de economische schade die 
de aanpak van het virus teweegbrengt. 
Uiteraard is een steunpakket noodza-
kelijk, is er in deze situatie geen dis-
cussie over de betaalbaarheid ervan 
en wordt het oplopen van de staats-
schuld daarbij acceptabel geacht. Te-
gelijkertijd zien we dat we doorgaan 
met de geldverslindende zogenaamde 
klimaatmaatregelen en de kostbare 
en stagnatie bevorderende aanpak 
van de vermeende stikstof problema-
tiek (aanvankelijk als een megacrisis 
gekwalificeerd) en wordt ook gespro-
ken over verhoging van het budget 
voor ontwikkelingssamenwerking, 
vooral voor steun van Afrikaanse 
landen. Daarnaast duiken in de me-
dia al berichten op dat de voor dit 
jaar aangekondigde aanvulling op de 
Defensienota, de zogenaamde ‘lange 
lijnen naar de toekomst’, wordt op-
geschoven. Daaraan gekoppeld wordt 
gesteld dat Defensie de extra inves-
teringen die in de aanvulling zouden 
worden opgenomen, wel kan verge-
ten. Voor ons artilleristen geldt dan 
bijvoorbeeld dat de raketartillerie van 
de baan is. Hoewel misschien nog niet 
volgend jaar wordt Defensie weer het 
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kind van de rekening. Ik herinner me 
de discussies over het defensiebud-
get van de afgelopen jaren in diverse 
regeringsdocumenten, waarin met 
zoveel woorden werd gesteld dat we 
langzaam zouden groeien naar de 
tweeprocentsnorm van NAVO, zij het 
afhankelijk van de beschikbare finan-
ciële middelen. In de huidige situa-
tie blijkt, wat we uiteraard al wisten, 
dat Nederland geld genoeg had, maar 
kennelijk niet bereid was aan haar 
verplichtingen op defensiegebied te 
voldoen. We moeten weliswaar be-
kennen dat het opgepotte geld ons nu 
goed van pas komt, maar daarbij be-
denken dat niet was voorzien dat het 
nodig zou zijn voor de huidige econo-
mische steunmaatregelen. Dat defen-
sieverplichtingen geen hoge prioriteit 
hebben is te meer opmerkelijk nu in 
de discussies over de Nederlandse 
steunmaatregelen, zoals bij de verho-
ging van het budget voor ontwikke-
lingssamenwerking, wordt benadrukt 
dat Nederland als handelsland voor 
een groot deel (te!) afhankelijk is van 
zijn handelsrelaties met het buiten-
land. Is de krijgsmacht dan niet een 
belangrijk instrument om die relaties 
en andere belangen van Nederland in 
het buitenland te verdedigen?  

We hebben terecht veel waardering 
voor de mensen, zoals de zorgmede-
werkers, maar ook in ander kritische 
sectoren, die zich vaak letterlijk met 
gevaar voor eigen leven en onbaat-

zuchtig inzetten, zich daarbij bewust 
van hun maatschappelijke verant-
woordelijkheid. In dit verband wil 
ik stellen dat in deze uitzonderlijke 
tijden iedereen in de relevante secto-
ren van onze maatschappij de plicht 
heeft die verantwoordelijkheid te ne-
men, ook als dat niet geheel van ge-
vaar ontbloot is. Dat vloeit voort uit 
de beroepskeuze die iemand maakt, 
met alle consequenties van dien. 
Uiteindelijk gaat het immers om het 
voortbestaan van onze maatschappij, 
waarvan we allemaal profiteren en 
waaraan we dus ook allemaal moe-
ten bijdragen en niet alleen om de 
korte-termijnbestrijding van de ef-
fecten van een ziekte. Helaas is niet 
iedereen zich van die verantwoorde-
lijkheid bewust. Overigens is het niet 
makkelijk gebleken om discussies te 
voeren over de verhouding tussen 
maatregelen om de effecten van het 
virus te beteugelen en maatregelen 
om de economie op gang te hou-
den. Mensen die op goede gronden 
een bepaald standpunt verkondigen 
worden verketterd door andersden-
kenden, terwijl de beste aanpak al-
leen kan worden gevonden in een 
onbevooroordeelde afweging van alle 
argumenten, zonder vooringenomen 
standpunt. We ons moeten daarbij 
realiseren dat er geen uniforme set 
aan morele waarden bestaat, waar-
mee onweerlegbaar kan worden vast-
gesteld wat goed of fout is voor onze 
samenleving. 

Los van het beeld dat we krijgen van 
de rol die mensen spelen in het op 
gang houden van onze maatschap-
pij en in de zorg voor degenen die 
lijden onder de gevolgen van het vi-
rus, zien we ook hoe de menselijke 
karaktertrekken worden uitvergroot. 
Waar velen zich zeer bewust zijn van 
het belang van hun bescheiden bij-
drage aan de aanpak van de crisis en 
gezagsgetrouw met de rolmaat in de 
hand alle maatregelen tot op de let-
ter uitvoeren, trekt een substantieel 
deel van de bevolking (naar verluidt 
tien procent) en zeker niet alleen jon-
geren, zich nergens wat van aan. We 
kennen allemaal de discussie over het 
teloorgaan van waarden en normen 
en steeds meer wordt gesproken over 
gebrek aan gemeenschapszin en de 
‘hufterigheid’ die het gedrag van ve-
len bepaalt. Dat soort mensen denkt 
alleen in termen van rechten en be-
houd van verworvenheden zonder 
welke een bestaan niet meer mogelijk 
lijkt. Tussen die uitersten zit een grote 
groep mensen die meent dat er ruimte 
moet zijn voor interpretatievrijheid in 
de geest van de maatregelen en dat we 
in de eerste plaats ons verstand moe-
ten gebruiken. Meer algemeen lijkt de 
moderne mens niet meer te kunnen 
incasseren of lijden en niet meer te 
kunnen leven zonder de geneugten 
van de moderne maatschappij. Het 
coronavirus mag dan een verwoes-
tend effect hebben, uitval van de mo-
biele telefoon en het internet zou voor 
velen pas echt rampzalig zijn. 

Het begrip crisis lijkt aan inflatie on-
derhevig. Waar in vroeger tijden, of 
nu in minder ontwikkelde samenle-
vingen, mensen hun lot accepteren als 
dat onvermijdelijk is en hun leven in 
de gegeven omstandigheden zo goed 
als mogelijk voortzetten, zien veel 
mensen in onze moderne samenle-
ving elke tegenslag als een crisis. Echt 
of vermeend, er zullen ongetwijfeld 
meer crises volgen; laten we van de 
huidige leren en ons op de volgende 
goed voorbereiden.
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U BENT SINDS 2020 DE NIEUWE WAPEN OUDSTE 
VAN DE ARTILLERIE, HOE VOELT DAT?
Wat een grappige vraag, dat is precies hetzelfde als mijn 
jaargenoten vroegen. Het is een apart gevoel, om de “oud-
ste” te zijn van het wapen waar je als luitenant ooit ben 
begonnen. Ik had het in ieder geval nooit verwacht. Daar 
denk je toch niet aan als je van de KMA komt en na je 
SMO-jaar aan de slag gaat bij de 41e afdeling in Seedorf?  

HET ZAL BEST EVEN WENNEN ZIJN, WEER TE-
RUG BIJ DE ARTILLERIE. UW LAATSTE ARTILLERIE 
PLAATSING WAS BIJ DE 14E AFDELING.
Een van de mooiste banen! Niet alleen mochten we toen 
de PzH 2000 invoeren, we waren ook de kern van PRT 4 
in Uruzgan. Dat was, denk ik, de meest indrukwekkende 
periode in mijn artillerie loopbaan. Dat is inmiddels 10 jaar 
geleden, en de tijd is omgevlogen. Toen GM Jeulink vroeg 
of ik hem wilde opvolgen, ergens medio 2018, was ik ver-
rast. Ik zei als snel ja, want het is een unieke kans om wat 
terug te doen voor het wapen, waar je zo’n mooie tijd hebt 
gehad. En ik kon mooi al een jaar kijken wat hij allemaal 
deed, en zo vast wennen.

DE AFGELOPEN PAAR MAANDEN GING ALLE OVER 
CORONA, HOE IS DEZE PERIODE VOOR U GE-
WEEST?
Het is een indrukwekkende periodes, zoals dat voor bijna 
allemaal is. Natuurlijk ben je bezorgd om je gezondheid, 
en die van je familie. Ik heb een moeder van 86. Als die het 
corona virus zou krijgen, dan is de kans heel groot dat ze 
dat niet zou overleven. 
Op het werk heb ik 7 rouwkaarten moeten schrijven voor fami-
lieleden van ons personeel, dat zet je ook echt aan het denken. 

IEDEREEN HEEFT EEN ANDERE ROL GEKREGEN 
TIJDENS DEZE PANDEMIE, WAS DAT OOK VOOR U 
HET GEVAL? 
Ja, en die andere rol was eigenlijk heel erg interessant.  De 
HDBV (Hoofddirectie Bedrijfsvoering) werd verantwoor-
delijk gemaakt voor de business continuity van Defensie. 

Wij werden verantwoordelijk voor het ononderbroken 
door functioneren van defensie, ook als de pandemie lan-
ger zou duren. 
Want we hebben de taak van last men and women stan-
ding, en dan moet je dat ook waarmaken. Ook met spullen. 
Want duidelijk was dat de aanvoer van veel goederen naar 
onze voorraadcenters onderbroken zou worden en daar 
moesten we maatregelen voor bedenken. Wie krijgt de 
spullen nog wel, en wie dus niet. Hoeveel medische voor-
raden hebben we? Dat was een lastige klus. 
Daarnaast is de HDBV normaal ook een van de links naar 
de rest van de Haagse departementen. Om die reden zat ik 
ook in het Crisisteam van Defensie, dat de gevolgen van de 
COVID-19 pandemie zoveel mogelijk moest beperken. Dat 
laatste was vooral in maart en april heel intensief. 

DAN LIJKT DE JAARDAG 2020 LANG GELEDEN. 
WEET U NOG WAT U GEZEGD HEEFT? 
Het lijkt inderdaad een eeuwigheid geleden. We stonden 
nog met z’n allen in de mess, niet weten dat we dat heel 
lang niet meer zouden kunnen. Ik weet in ieder geval dat 
de speeches te lang waren. Ik kan nogal lang praten als ik 
me onder vrienden voel.

MAAR U ZEI OOK IETS WAAR MENSEN VEEL OVER 
NAGEPRAAT HEBBEN. WEET U WAAR IK HET OVER 
HEB?
Je hint denk ik op het feit dat ik zei dat ik de artillerie en 
ook artilleristen intern gefocust vind. Ik heb nu de luxe om 
een aantal jaren van buiten naar de Landmacht te kunnen 
kijken. En dus ook naar de artillerie. En dan zie ik veel heel 
drukke collega’s, die bezig zijn de artillerie op te bouwen. 
En die dat doen vanuit vakmanschap en enthousiasme.
Ik denk dat het de rol van een wapenoudste is, om reflectie 
te bieden. Van iemand die buiten het systeem staat, en dus 
makkelijker na het systeem als geheel kan kijken. Als je dan 
hoort welke koers defensie en de Landmacht de komende 
jaren gaan varen, dan hebben we juist een blik naar buiten 
nodig. 

INTERVIEW WAPENOUDSTE
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VERKLAAR U NADER…..?
Het is helemaal geen zaak van goed of fout, of van harder 
werken of zo. Ik zie als sinds ik bij de artillerie werk, dat 
er vakmensen rondlopen, met hart voor de zaak. Die veel 
extra tijd en effort steken in ons mooie wapen. Dus ik zal 
die mensen nooit zeggen dat ze niet goed bezig zijn of niet 
hard genoeg werken. 

Tegelijkertijd is het niet de hardst werkende, of de beste 
vakman die een volgend conflict wint, of de volgende be-
zuiniging overleeft. We weten allemaal dat de meest adap-
tieve uiteindelijk aan het langste eind trekt. En daar wringt 
voor mij de schoen. 

De Landmacht staat in de komende paar jaar voor een be-
langrijke doorontwikkeling. Gevechtskracht bestaat niet 
meer alleen uit fysiek geweld, maar daar komt de digitale 
gevechtskracht als belangrijke effectbrenger bij. En infor-
matie als wapen, het derde element van gevechtskracht. 

Tegelijk zie ik de ontwikkeling naar autonome systemen, 
aan robotica. Dat wordt straks een belangrijke en veelom-
vattende verandering voor het CLAS. En als derde een ont-
wikkeling naar snel, klein, zelfstandig opererende teams 
met een grote slagkracht. Als je internationale ontwikke-
lingen in de gaten houdt, en als je de eigen defensie-publi-
caties leest, zie je dat opkomen. 

En dan vraag ik me af hoe we als artilleristen zijn aange-
sloten bij deze veranderende manier van gevechtskracht 
leveren. Hebben we deze kentering in het oog? Zijn we zelf 
genoeg beschermd tegen cyberaanvallen? Of zien we dat 
als een probleem van een ander. 
We zijn als artilleristen 100% afhankelijk van netwerken. 
Is ons systeem waarmee we nu vuren aanvragen straks het 
systeem waarmee we digitale effecten aanvragen? Hebben 
we als een van de meest dodelijke wapens van het huidi-
ge moment een goed beeld van wat robotica voor ons kan 
betekenen? En hebben we zicht op de slagkracht van de 
robots die onze tegenstanders gebruikten?  
Zijn we aangesloten bij de doorontwikkeling van de Land-
macht op het gebied van special forces en autonome teams?  
De komende paar jaar maken we met defensie die stappen, 
en dan moeten we er met ons mooie wapen klaar voor zijn. 
En daarvoor moeten we juist meer naar buiten kijken. En 
dat zie ik te weinig. 

TOCH MOETEN WE OOK GEWOON KUNNEN 
SCHIETEN, EN DAT IS MET ALLE MUNITIE PERIKE-
LEN BEST EEN UITDAGING. 
Dat is het zeker. Dat frustreert alle artilleristen, ook in 
den Haag, ook mij! Want raakschieten moeten we in de 
Landmacht van de toekomst kunnen en blijven kunnen. 
Het is en blijft de basis van de artillerie, begrijp me niet 
verkeerd. Het is niet de bedoeling dat we indirect vuren als 
bijzaak moeten gaan zien, daar is dit geen pleidooi voor. En 
ook vanaf een veel langere afstand en met precisie doelen 
kunnen uitschakelen is een heel goede ontwikkelrichting. 
Daar zetten we gelukkig grote stappen, wat de waarde van 
onze systemen enorm verhoogd. 

U NOEMDE DE MENS ALS BELANGRIJKSTE PUNT IN 
UW SPEECH. 
Dat is en blijft de ruggengraad van de artillerie. En we 
hebben er veel en veel te weinig van. Er zijn genoeg aan-
meldingen, maar we raken mensen te snel kwijt. Dat is de 
belangrijkste zorg. Daar moeten we echt een vinger in de 
dijk steken, met z’n allen. Want zonder mensen is er geen 
artillerie. Daarom riep ik iedereen op om goed voor ons 
personeel te zorgen. Want mensen blijven om mensen, en 
laten we ze de beste reden geven om te blijven. 

WELKE BOODSCHAP WILT U ONS TOT SLOT MEE-
GEVEN?
Als eerste moeten we onze mensen binnen houden, dat is 
prio 1!  

We moeten ons als artilleristen realiseren dat het verlen-
gen van de dracht en het bereiken van een grotere precisie 
niet genoeg is om te winnen. Daarvoor verandert de we-
reld te snel. En in die snel veranderende wereld is de win-
naar degene die het nieuwsgierigst is, die zich het snelste 
en beste aanpast. 
Mijn belangrijkste oproep is dus dat ik alle artilleristen 
vraag nieuwsgierig te zijn naar de nieuwe dingen. Niet te 
veel terug te kijken naar de moeilijke laatste 10 jaar, maar 
vooruit te kijken. Ons aan te passen aan de nieuwe uitda-
gingen, iedere keer weer. Alleen dan blijven we competitief 
en winnen we als het eropaan komt. 
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Trouw, Gehoorzaamheid en Onderwerping. Met deze drie begrippen garanderen de leden van de Nederland-
se Krijgsmacht aan het Nederlandse volk en maatschappij dat ze nooit zullen handelen tegen het belang van 
datzelfde volk.

Deze Eed of Belofte is zeker niet 
een loze kreet. In de opleiding 
van militairen wordt hier zeer 

regelmatig aandacht aan besteed en 
men kan dus stellen dat de inhoud 
deel uit maakt van de cultuur en de 
vormen en gebruiken van de Krijgs-
macht.
Leden van de Krijgsmacht zijn intrin-
siek gezagsgetrouw. Wij zijn dan ook 
de enigen die Minister en Staatssecre-
taris nog consequent met Excellentie 
aanspreken, dit in tegenstelling tot de 
andere Ministeries waar Ferd en Ca-
rola meer gebruikelijk is.
Naast gezagsgetrouw zijn wij ook niet 
in eerste instantie bijzonder kritisch. 
Als de boven ons geplaatsten een be-
sluit genomen hebben dan is onze 
eerste reactie dat het daarmee ook ons 
besluit is geworden en doen we ons 
best om dat besluit zo goed mogelijk 
uit te voeren. Lijdzaam verzet is ons 
vreemd laat staan dat we een besluit 
zullen tegenwerken. Vandaar ook het 
succes van de bezuinigingsmaatrege-
len van de afgelopen decennia. Bij ie-
der ander Ministerie zouden dit soort 
bezuinigingen tot openlijk protest 
hebben geleid maar wij doen vaak nog 
meer dan ons is opgedragen.
In bovenstaand licht gezien is het dus 
vreemd dat onze Secretaris Generaal 
het nodig vond om de Oekaze Kok 
voor het personeel van Defensie nog 
verder aan te scherpen. De Oekaze 
Kok regelt het verkeer tussen ambte-
naren en Kamerleden en ambtenaren 
en de media. De intentie van de rege-
ling is om te garanderen dat de Minis-
teriele Verantwoordelijkheid nooit in 
het geding kan komen doordat amb-
tenaren politiek gevoelige informatie 

delen met de Kamer of met de media.
De Oekaze is uit 1998 maar in 2011 
is deze onder meer door verzoeken 
uit de Tweede Kamer wat versoepeld 
door ambtenaren toestemming te ge-
ven om wel feitelijke informatie op 
het eigen vakgebied te verstrekken. 
De Kamer vond dit noodzakelijk om 
d.m.v. korte lijnen hun informatiepo-
sitie zo adequaat mogelijk te maken.
Nu is dus binnen het Ministerie van 
Defensie deze versoepeling er weer 
af gehaald. Ambtenaren van het Mi-
nisterie van Defensie mogen alleen 
na toestemming, feitelijke informatie 
over hun vakgebied delen met pers en 
politici en in de praktijk lijkt dit neer 
te komen op het feit dat er niets meer 
wordt gedeeld.
Na de eerste positieve geluiden dat 
er weer meer geïnvesteerd zou gaan 
worden in onze uitgemergelde Krijgs-
macht, en na de belofte dat Nederland 
zich eindelijk zou gaan houden aan de 
2% BNP norm die we beloofd hebben 
aan NATO, lijken deze geluiden weer 
volledig verstomd.
Corona heeft veel geld gekost en de 
prijs mag zo te zien weer voor een be-
langrijk deel betaald worden door De-
fensie. De investeringen staan op de 
lange baan. De beloofde Visie 2035 is 
uitgesteld en de 2% belofte wordt ge-
nuanceerd, wat Haags is voor “vergeet 
het maar”.
Dit alles terwijl juist Corona heeft la-
ten zien dat Defensie wel degelijk be-
hoort tot de vitale sectoren van onze 
maatschappij. Niet alleen in tijden 
van oorlog maar ook tijdens grote ci-
viele crises. 
De drie hoofdtaken van Defensie zijn 
essentieel want Corona heeft niet 

alleen een enorme impact op de ge-
zondheidssituatie van onze planeet 
maar ook op de veiligheid. Niets is 
gevaarlijker voor Vrede en Veiligheid 
op aarde dan het gevoelen dat we be-
dreigd worden in ons voortbestaan. 
Een zondebok is dan snel gevonden 
en voor dat we het weten staat de we-
reld in brand. De voorbeelden uit de 
geschiedenis zijn velerlei. 
En de militairen………….zij zijn stil, ze 
wachten af en voeren daarna loyaal 
uit. Mijn stelling is dat deze houding 
nu juist precies niet is waar de Ne-
derlandse politiek en het Nederland-
se volk recht op hebben. Ze hebben 
recht op de ongezouten, niet gekleur-
de, professionele opvattingen van de 
topmilitairen die op dit moment de 
dienst uit maken in de Krijgsmacht. 
Meningen over 9250 vacatures, over 
het feit dat we op dit moment geen 
gevecht van verbonden wapens kun-
nen voeren, dat we onze eenheden 
niet logistiek kunnen ondersteunen 
en dat we in een hoog tempo onze 
professionaliteit aan het verliezen zijn 
en dat dit decennia kost om het weer 
terug te krijgen.
Dit heeft niets met klokkenluiden te 
maken, ook niet met niet loyaal zijn. 
Dit heeft alles te maken met de Eed 
die we gezworen hebben: Trouw, Ge-
hoorzaam en Onderworpen!

- TEUN TZU - 

 
Spreken is zilver, zwijgen goud, 
maar je mond houden is fout.

DE OEKAZE KOK IN 2020
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HERDENKING 4 MEI 2020 OP DE LBO

Op maandag 4 mei jl. heeft onze Wapenoudste, 
Brigade-generaal W.S. Rietdijk, een minuut stilte in 
acht genomen en een krans gelegd bij het Artillerie 
monument op de Legerplaats bij Oldebroek. Vanwe-
ge alle maatregelen rondom COVID-19 was er dit jaar 
geen reguliere herdenking. Deze korte plechtigheid 
kunt u terug zien op de Facebook pagina van het 
VuursteunCommando. De toespraak is hier bijge-
voegd. Wij hopen u allen volgend jaar weer te mogen 
begroeten.

Foto’s: TLNT V.I. (Victor) van der Griendt 
Tekst: mevrouw A.M.J. (Anke) Dijkhuizen
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TOESPRAAK LBO DODENHERDENKING 4 MEI 2020
 
Geachte toehoorders, 

Op 4 mei herdenkt Nederland haar 
slachtoffers van de Tweede We-
reldoorlog en sinds 1961 ook de Ne-
derlandse slachtoffers die voor het 
Koninkrijk zijn omgekomen bij de 
uitoefening van hun dienst zowel 
tijdens vredesmissies als in oorlogs-
situaties. 

Wij, Artilleristen, herdenken bij het 
‘Artillerie-monument’ dat in 1953 
speciaal is onthuld ter nagedachte-
nis aan alle wapenbroeders die zijn 
gesneuveld, onder meer tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, in voormalig 
Nederlands-Indië en in Korea. 

De herdenking in 2020 zal lang her-
innerd worden. Morgen vieren we 
75 jaar vrijheid. Morgen is het 75 jaar 
geleden dat we bevrijd werden van 
de vele beperkingen en verschrik-
kingen van de tweede wereldoorlog. 
Iets wat we te midden van deze tijd 
van Corona bijna vergeten. 
Veel mensen vergelijken de huidi-
ge periode met de beperkingen van 
toen. Scholen zijn dicht, we mogen 
veel dingen niet en onze bewegings-
vrijheid is beperkt. Hier houdt de 
vergelijking echter op en staat deze 
periode niet in verhouding tot het 
leven toen en de gruweldaden uit de 
WOII. 

Normaal staan hier veel mensen. 
Leerlingen, soldaten, veteranen, 
VOA, Rijders, Veldartillerie en Lua. 
Vandaag staan we hier alleen omdat 
het protocol dat vereist. En dat voelt 
raar want ons werk doe je samen en 
herdenken doe je samen. We missen 
de warmte van collega’s dagelijks op 
de werkvloer en nu hier.
Ook tijdens de nationale herdenkin-
gen vanavond op de Dam zal het stil 
zijn. In het 75e jaar van onze vrijheid 
is het extra verdrietig dat we niet 
met elkaar samen kunnen zijn. In 
gedachten zijn we echter altijd ver-
bonden. 

Dus herdenken we vandaag met een 
bescheiden ceremonie, die we digi-
taal aan onze collega’s en vrienden 
laten zien. Want herdenken moet, 
juist nu, ook nu, doorgang vinden. 

We herdenken niet alleen de slacht-
offers van de tweede wereldoorlog. 
Ook de slachtoffers van oorlogen, 
conflicten en vredesmissies na de 
tweede wereldoorlog herdenken we 
vandaag. 
In een jaar waarin Nederland offici-
eel excuses heeft aangeboden aan 
Indonesië. Dit heeft verschillende en 
sterk verdeelde reacties veroorzaakt 
ook onder veteranen. Het laat zien 
dat periodes van oorlog en conflict 
blijvend emoties oproepen. Ge-
wapende strijd maakt slachtoffers 
waarbij mensen het leven laten maar 
ook slachtoffers waarbij de mens zo 
beschadigd raakt dat ervaringen de 
rest van je leven bij je blijven. We 
herdenken vandaag alle slachtoffers. 
De functie van de moderne krijgs-
macht is, om te voorkomen dat 
conflicten tot een gewapende strijd 
leidt. Met trots dienen wij als militai-
ren nog steeds de vrede.

De afgelopen weken heb ik heel veel 
hoopgevende zaken gezien. Moed 
…pure moed in de zorg en andere 
vitale beroepsgroepen. Mensen die 
met gevaar voor eigen gezondheid 
en soms leven hun taken uitvoeren. 
Grote saamhorigheid in de samenle-
ving, er zijn voor elkaar. Eigenschap-
pen die we doorgaans ook aan solda-
ten toekennen. 
Defensie speelt op dit moment een 
heel goed uitgevoerde ondersteu-
nende rol in de strijd tegen Corona. 
Hier kunnen we trots op zijn.

Ik hoop dat deze saamhorigheid en 
bereidwilligheid om voor elkaar klaar 
te staan, als we weer in vrijheid kun-
nen werken en leven, blijft bestaan. 
Dat we bewust blijven dat vrijheid 
niet “for granted” is. Dat we daar 
voor blijven strijden.

Voor ons als soldaten, als artilleris-
ten, als onderdeel van de koninklijke 
landmacht is dit een “hoge plicht”. 
We kunnen als een van de weinigen 
meer doen dan gedenken en hopen. 
Wij kunnen voorkomen en dienen. 
Laten we dat blijven doen.

Het militaire vak verbindt ons voor 
altijd. We waren, zijn en blijven Bro-
thers in Arms. Vandaag, op 4 mei 
voelen we dat samen weer heel na-
drukkelijk. Waar we op dit moment 
ook zijn en hoe we ook herdenken. 
We voelen de pijn van het verlies van 
onze maten, het medeleven voor 
hun dierbaren. En we herdenken 
alle slachtoffers van alle oorlogen en 
missies. 

Ik sluit af met een gedicht van Toon 
Tellegen. Het heet ik mocht kiezen. 
Normaal zou ik een van de kinderen 
gevraagd hebben dit te doen, dat is 
volgend jaar weer aan de orde. 

Ik mocht kiezen

Ik wist het niet.
Ik koos de vrede.

De waarheid en de schoonheid,
ik liet ze gaan,
en ook de wijsheid en de weemoed -
zelfs de liefde
die zo verwonderd naar mij keek, 
zwarte wolken dreven met haar mee.

Vrede, het was vrede.
En in de verste hoeken van mijn ziel
dansten wezens
waarvan ik zelfs nog nooit had ge-
hoord!

En in de hemel hing een andere zon. 

Uit: Gedichten 1977 - 1999.
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COMMANDO-OVERDRACHT DEFENSIE GROND-
GEBONDEN LUCHTVERDEDIGINGSCOMMANDO

Kolonel Jan Blom heeft donderdag 12 maart het commando over het Defensie Grondgebonden Luchtverdedi-
gingscommando (DGLC) overgedragen aan zijn ranggenoot Jos Kuijpers. Onder belangstelling van de Com-
mandant Landstrijdkrachten, de burgemeester en Venray en loco-burgemeester van Gemert-Bakel, familie, 
genodigden en inwoners van de gemeente vond ceremonie plaats op de paradeplaats van de Luitenant-gene-
raal Best kazerne te Vredepeel. Vanwege ontwikkelingen rond COVID-19 vond de overdracht in aangepaste 
omvang plaats.

Foto’s Mediacentrum Defensie/ 
Maartje Roos en DGLC

‘Als ik de 2,5 jaar terugkijk dan kan ik 
zeggen: we zijn niet alleen uniek qua 
samenstelling, we hebben ook unie-
ke capaciteiten hier. We leveren waar 
ook ter wereld luchtverdediging, we 
kunnen dit 24/7, all weather, lange tijd 
achter elkaar volhouden. Als je nagaat 
dat dit met een organisatie gebeurt 
die eigenlijk 25% groter zou moeten 
zijn om alle rollen fatsoenlijk uit te 
voeren is dat een topprestatie’, aldus 
Jan Blom in zijn dankwoord richting 
de eenheid.

Kolonel Jos Kuijpers bedankte tijdens 
de ceremonie zijn voorganger en on-
derstreepte het belang van een sterke 
luchtverdediging. ‘Een heleboel as-
sertieve landen en strijdende partijen 
hebben het luchtwapen herontdekt 
en gemoderniseerd. Daardoor komen 
hele nieuwe en goedkope offensieve 
wapens zoals drones en kruisraketten 
ter beschikking van tal van regimes 
en groeperingen die weinig scrupu-
les kennen bij het inzetten van deze 
wapens.’ Kuijpers sprak zijn trots uit 
over de vakmensen van het DGLC en 
gaf aan zin te hebben in de uitdaging. 
‘De technologische ontwikkelingen 
gaan razendsnel en we hebben geen 
andere keus dan deze ontwikkelingen 

volledig te omarmen’. Hierbij doelde 
kolonel Kuijpers onder andere de ont-
wikkelingen van onbemande drones 
en raketten, maar ook innovatieve te-
genmaatregelen zoals lasers.
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OPROEP VAN COMMANDANT VUSTCO, 
KOLONEL PAUL HOEFSLOOT

U heeft als officier gediend bij de artillerie, u voelt zich nog jong en energiek en u zou weer graag de 
mogelijkheid willen hebben om deel uit te maken van het Vuursteun Systeem van de Koninklijke Land-
macht! 

In november 2020 neemt 41 Afdeling Artillerie deel aan 
de FTX ”Zebra Sword”, geleid door 1 German Nether-
lands Corps. De oefening vindt plaats in en rondom oe-
fengebieden in Duitsland en de afdeling zal optreden in 
direct support aan 13 Brigade.

Ongetwijfeld kent u de commercials van de tv waarmee 
de landmacht enthousiaste kandidaten tracht te werven 
voor uitdagende, interessante en ook veelal technische 
functies. Daarbij geven de websites werkenbijdefensie.
nl en reservist-worden.nl veel informatie over werk mo-
gelijkheden binnen de Landmacht.
Deze oproep is op de eerste plaats gericht op het dienen 
als reserve officier in de Afdelingsstaf van 41 Afdeling 
Artillerie en het deelnemen aan de FTX “Zebra Sword”.

U bent nieuwsgierig en u voelt zich aangesproken! 
Neem dan contact op met:

Naam/organisatie: 
Mail: 
Tel:

Natuurlijk is dit bericht gericht aan iedere lezer van de 
St Barbara. Maar in het bijzonder is het gericht aan de 
voormalig artillerie officieren die recentelijk de land-
macht hebben verlaten, maar diep van binnen de artille-
rie nog een heel warm hart toedragen. En ook heel graag 
nog hun diensten als officier willen aanbieden.

‘VERBINDINGSSPOOK’ WEER NA 5 JAAR TERUG BIJ 
HET DGLC

Sinds donderdag is spook van het Regiment Verbindingstroepen weer terug op de Luitenant-generaal Best-
kazerne bij het DGLC. Het Verbindingsspook ontleent zijn naam aan onverklaarbare problemen bij de verbin-
dingseeheden waarbij vaak wordt gewezen naar het spook als schuldige.

Het is een traditie om het spook te 
‘ontvoeren’ en deze naar eigen eenheid 
te brengen. Volgens de verhalen zou-

den er geen verbindingsproblemen 
ontstaan bij de eenheid die het spook 
in bezit heeft. De CIS-groep van 13 
Luchtverdedigingsbatterij ‘Ypenburg’ 
heeft afgelopen week het spook weten 
mee te nemen vanuit Stroe binnen de 
geldende Rules of Engagement.

Het spook staat nu in het hoofdge-
bouw van de staf DGLC en wordt be-
waakt door een Duitse kapitein.
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REACTIVEREN PANTSERHOUWITSERS DOOR AF-
DELING TECHNIEK

Het reactiveren van ‘nieuwe’ pant-
serhouwitsers die meer dan tien 
jaar hebben stilgestaan is lastiger 
dan het in eerste instantie lijkt. 
Van het ‘op stand’ brengen tot 
elektronica die niet meer werkt. 
Alles wordt gecheckt, vervangen 
en vernieuwd. Hetzelfde geldt 
voor het creëren van een logis-
tieke reserve (landsvoorraad) en 
het opzetten van het Depot Level 
Maintenance (DLM).

AANLEIDING
In de defensiebrede studie Door-
ontwikkeling Krijgsmacht (DOKM) 
wordt de korte termijn maatregel 
Herstel Balans in de Vuursteunketen 
uitgewerkt. Met betrekking tot de 
pantserhouwitsers (PzH’ s) komt dit 
neer op het oprichten van een vierde 
vuursteunbatterij. Hierdoor kan de 
Landmacht de gereedstelling van de 
manoeuvrebataljons beter ondersteu-
nen en  verbetert de basisgereedheid 
van 41e Afdeling Artillerie.

Voor beide doeleinden wordt gebruik 
gemaakt van pantserhouwitsers uit 
het complex Oudemolen. In dit com-

plex staan PzH’s opgeslagen die als 
gevolg van vorige bezuinigingsrondes 
moesten worden verkocht.
Maar direct inzetbaar zijn ze dus niet. 
Doordat deze PzH’s de afgelopen tien 
jaar niet in onderhoud zijn geweest 
hebben ze een aantal belangrijke mo-
dificaties gemist en zullen ze eerst een 
uitgebreid reactiveringsprogramma 
moeten ondergaan.

REACTIVERING VAN DE PZH’S
In eerste instantie zou de reactivering 
van de PzH’s door de Firma Krauss-

Maffei Wegeman (KMW) worden uit-
gevoerd. Om budgettaire redenen is 
toch besloten de reactivering te beleg-
gen bij de Afdeling Techniek van het 
Materieellogistiek Commando Land 
(MatlogCo) in Leusden.

Het reactiveren van één PzH duurt ca. 
acht weken. Het programma start met 
een ILM-beurt, aangevuld met alle 
activiteiten behorend tot een vijf- en 
tienjaarbeurt. Denk hierbij aan het 
uitvoeren van een ‘pressure vessel 
test’, het vervangen van de brandstof-

Voor grondgebonden systemen kent het MatlogCo 
twee soorten onderhoud. Het Intermediate Level 
Maintenance (ILM) en het Depot Level Maintenan-
ce (DLM). 

Het ILM is een jaarlijks terugkerend onderhoud en wordt 
uitgevoerd door technisch geschoold personeel van de 
hersteleenheden. Met basis gereedschap, meet- en 
testapparatuur en bedrijfsstoffen moeten zij dit onder-
houd te velde en met beperkte onderhoudsfaciliteiten 
(mobiele werkplaatsen) kunnen uitvoeren. De primaire 
taak is de instandhouding van het materieel van de ge-
bruikende eenheden en wordt uitgevoerd door brigade-
herstelcompagnieën, 300 Matlogcompagnie en/of civie-
le partners.

Het DLM wordt ook uitgevoerd door technisch ge-
schoold personeel maar vindt, voor de PzH, eens per 
vijf en tien jaar plaats. Dit onderhoud wordt met uit-
gebreidere gereedschappen, meet- en testapparatuur 
uitgevoerd en vindt plaats in speciale werkplaatsen van 
Defensie, zoals de Afdeling Techniek van het MatlogCo 
in Leusden. 
De eerste PzH’s rijden sinds 2005 rond bij het CLAS. 
Toentertijd is besloten geen DLM uit te voeren aan de 
PzH’s. Veertien jaar later heeft het wapensysteemma-
nagement door voortschrijdend inzicht vastgesteld dat 
het toch noodzakelijk is om DLM uit te voeren om de 
benodigde inzetbaarheid te kunnen garanderen.
Tijdens deze reactivering wordt zowel het ILM als DLM 
door de Afdeling Techniek uitgevoerd. 

Stalling op complex Oudemolen
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zakken, kernen en de rem- en voor-
uitbreng-inrichting van de schietbuis. 
In nauw overleg met het Cluster Ge-
vechtsvoertuigen van de Afdeling Lo-
gistiek van het Matlogco worden de 
voorraadniveaus op peil gehouden 
en sommige reservedelen speciaal 
gereserveerd voor het reactiverings-
programma. Aansluitend worden re-
trofits en modificaties uitgevoerd en 
zodra dit proces is afgerond is de PzH 
gereed om de C4I in- en om te bou-
wen. Hierna kan de gebruikende een-
heid  haar uitrustingspakket van de 
‘oude’ naar de ‘nieuwe’ PzH omzetten.
In 2019 worden door de Afdeling 
Techniek vijf PzH’s onderhouden en 
zeven vier in 2020 i.v.m. Coronavirus 
i.p.v. de geplande zeven

OP DE JUISTE CONFIGURATIE-
STAND BRENGEN
Sinds het stallen van de PzH’s in 2009 
zijn niet alle modificaties doorgevoerd 
op deze voertuigen. De modificaties 
die op dit moment uitgevoerd worden 
zijn o.a. het monteren van het CBRN 
drukventiel, het plaatsen van een 
voetveeg, bagagerek en GKA-sluiting 
op de achterzijde van het voertuig. 
Verder is de A20 kaart geplaatst, de 
PLGR-DAGR-ombouw ingebouwd en 
de rupsbandbeschermplaat gemon-
teerd. 

BARCODE STICKERS
Naast al deze modificaties moeten er 
ook diverse barcodes geplakt worden. 
In 2011 is door Nederland en Duits-
land aangedrongen bij NSPA dat di-
verse Line Replaceble Units (LRU’ s) in 
de pantserhouwitser gelabeld moeten 
worden d.m.v. barcodes. Om diver-

se redenen is dit bij de operationele 
vloot nooit geïmplementeerd. Bij het 
reactiveren van de PzH’s zal dit wor-
den meegenomen. Dat houdt in dat 
er per voertuig 66 barcode stickers ge-
plakt worden.
Als de Afdeling Techniek gereed is 
met de werkzaamheden zal er een 
laatste check plaatsvinden door 431 
Herstelpeloton, en de SMOD van de 
vuursteunbatterij. 

C4I IN- EN OMBOUWEN
De Afdeling Techniek draagt zorg 
voor de inbouw van het MK pakket 
en, in samenwerking met het JIVC, 
voor de ombouw van het Battlefield 
Management Systeem (BMS). Het 
BMS ombouw-team start hiermee zo-
dra het uitvoeren van het ILM en het 
aanbrengen van de modificaties aan 
de betreffende PzH gereed is. De ver-
wachte tijdsduur voor ombouw is één 
week per voertuig. 

KONIJNEN UIT DE HOGE HOED
Bij de eerste twee PzH’s zijn bij de 
opstart van de werkzaamheden enke-
le zaken opgevallen. Ondanks dat er 
weinig kilometers zijn gereden met 
de voertuigen zijn een aantal kleine, 
provisorisch herstelde, schades naar 
voren gekomen. Van een scheur in 
het metaal van de bestuurdersstoel en 
gaspedaal tot problemen met de MIC-
MOS en compleet versleten pads. De 
voertuigen zijn dan ook nauwkeurig 
nagekeken en bijna alle mankemen-
ten zijn hersteld of  een component is 
compleet vervangen.

 

1e PzH gereed voor reactivering

Voetenveeg

Bagagerek gemonteerd (zonder camo)

Nieuwe GKA sluiting

Rupsbandbeschermplaat (zonder camo)
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LANDSVOORRAAD/LOGISTIEKE 
RESERVE
In eerste instantie zullen de PzH’s 
van de 41e Afdeling Artillerie met de 
meeste storingen worden omgewis-
seld door voertuigen uit het com-
plex Oudemolen. Om te zorgen dat 
de landsvoorraad niet achteruit gaat 
qua inzetbaarheid heeft het Matlog-
Co hier een onderhoudsstrategie voor 
ontwikkeld. De systeemintegrator 
PzH van de Afdeling Techniek heeft 
i.s.m. Staf MatlogCo, de Defensie Uit-
leen Organisatie (DUO) en 300 Mat-
logcompagnie, een eerste opzet uitge-
werkt om te zorgen dat het onderhoud 
wordt gewaarborgd. Dit betekent o.a. 
dat ook 300 Matlogcompagnie PzH’s 
gaat onderhouden. Momenteel is dit 
alleen voorbehouden aan 431 Herstel-
peloton en de Afdeling Techniek. 
Het in het leven roepen van extra on-
derhoudscapaciteit is niet a la minute 
geregeld. De grootste uitdagingen lig-
gen in het opleiden van monteurs, het 
aanpassen van de infrastructuur en 
het aanschaffen van gereedschapsuit-
rustingen. Ook voor de DUO zijn er 
wijzigingen. Denk hierbij aan het op-
leiden van personeel om met de PzH 
te kunnen rijden en het werken op 
een dislocatie (complex Oudemolen).

UITVOEREN VAN HET DLM BIJ DE 
AFDELING TECHNIEK
Voor het uitvoeren van het DLM moe-
ten de Pantserhouwitsers eens per 
vijf jaar naar de Afdeling Techniek in 
Leusden worden gebracht. Hier wor-
den onder andere de brandstofzak-
ken en kernen, de rem- en vooruit-
breng-inrichting en het rubber bij het 
kanonschild vervangen. Daarnaast 
wordt de complete toren gelift voor 
het nakijken van de lagers.

Ook wordt het personeel van de Af-
deling Techniek specifiek opgeleid 
voor het uitvoeren van het DLM en 
schaffen zij hier speciaal gereedschap 
voor aan. Tevens is besloten om het 
ILM aan de Driver Trainer Vehicles 
(DTV’s) over te hevelen naar 300 Mat-
logcompagnie. Hierdoor wordt bij de 
Afdeling Techniek de benodigde ca-
paciteit vrijgespeeld voor het kunnen 
uitvoeren van het DLM.
 

Om de opleidings- en trainingscyclus 
van de 41e Afdeling Artillerie zoveel 
mogelijk te ontlasten krijgt de Afde-
ling bij het aanbieden van een PzH 
voor het uitvoeren van het DLM hier-
voor een voertuig uit het complex 
Oudemolen terug.

VERHOOGDE INZETBAARHEID
Door het reactiveren van de pantser-
houwitsers, het hebben van lands-
voorraad en het uitvoeren van het 

DLM wordt de inzetbaarheid van de 
vloot verhoogd en beschikt de artil-
lerie sinds jaren weer over voortzet-
tingsvermogen!

AUTEURS:
Majoor Tjerk Dijkstra en Kees Nieuwendijk

GEGEVENS OVER DE AUTEURS:
Majoor Tjerk Dijkstra is Instandhoudingsmanager bij de Sectie Operaties 
van Staf Matlogco. Hij heeft de pantserhouwitsers en mortieren in zijn 
pakket. De instandhoudingsmanager is verantwoordelijk voor de inzet-
baarheid van zijn/haar wapensystemen tijdens de instandhoudingsfase.
 
Kees Nieuwendijk is Hoofd Sectie Operaties van Staf Matlogco. Het Ma-
terieellogistiek Commando Land (Matlogco) is verantwoordelijk voor het 
onderhoud aan de grondgebonden (wapen) systemen van alle defensie-
onderdelen. De Sectie Operaties monitort de voortgang van het onder-
houdsplan en stuurt zo nodig bij.

Toren liften
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THE WOLFPACK
In de St Barbara nr 1 van dit jaar heeft u kunnen lezen dat 
de Abt de eerste helft van 2020 op missie is in Litouwen als 
onderdeel van de enhanced Forward Presence (eFP).
De Bt is een deel van de uitzendperiode gevolgd door een 
mediateam van de Koninklijke Landmacht. Daaruit is een 
6-delige YouTube serie voortgekomen die een aardige in-
kijk geeft in de activiteiten van de Bt, zowel op de kazerne, 
als te velde.

U kunt de serie 
vinden op het 
YouTube kanaal 
van de Konink-
lijke Landmacht, 
onder de naam WOLFPACK.
https://www.youtube.com/channel/UCHiehyVZFy4ml-
Nas4g3HCrQ

EVEN VOORSTELLEN
Bij het verspreiden van dit Artillerie magazine ben ik ongeveer een 
jaar aan het werk in het Vuursteun Commando. Begin augustus 
2019 heb ik de functie van Belgisch Liaison Officier in ’t Harde 
opgenomen. Het is niet mijn eerste optreden in een Nederlands 
midden, maar toch zal ik me even voorstellen.

Na mijn opleiding tot artillerieoffi-
cier in Brasschaat en tot Para-Com-
mando in Marche-les-Dames ben ik 
mijn militaire loopbaan in 1996 be-
gonnen in de Batterij Veldartillerie 
Para-Commando. In deze vuursteun-
eenheid van de Brigade Para-Com-
mando heb ik volgende functies 
vervuld: pelotonscommandant, 
voorwaartse waarnemer en adjunct 
officier operaties. In een periode van 
zes jaar heb ik met deze fantastische 
eenheid drie operationele zendingen 
uitgevoerd; in Congo, Albanië en Ko-
sovo. In 2000 heb ik ook de kans ge-
had om gedurende een periode van 
twee maanden met het Nederlandse 
Korps Mariniers aan de Wintertrai-
ning in Noorwegen deel te nemen.
Met de plaatsing in de Artillerie-
school in september 2002 kreeg ik de 
functie Commandant Vuurschool. 
Gedurende drie jaar was ik verant-
woordelijk voor de rijschool van de 
artillerie en alle opleidingen aan de 
houwitser M-109. Bij de introductie 
van de opleiding aan de houwitser 
105 mm en de mortier 120 mm in de 
school in die periode werd er een be-
roep gedaan op mijn ervaringen uit 
mijn vorige eenheid.
In de zomer van 2005 trok ik voor vier 
jaar naar het Trainingscentrum voor 
Commando’s in Marche-les-Dames. 
Na één jaar als Plaatsvervangend 

Commandant van de Schoolcom-
pagnie werd mij de functie Com-
mandant van de Kampcompagnie 
aangeboden. Tijdens deze interes-
sante periode mocht ik een twee-
talige compagnie bevelen.
Na de Vorming Kandidaat Hoger 
Officier werd ik in 2010 aangeduid 
voor de job van Vuursteun Officier 
van het Hoofdkwartier van de Lich-
te Brigade in Marche-en-Famenne. 
Tijdens die periode was ik tevens 
verantwoordelijk voor de organisatie 
van de certificatieoefeningen voor 
de Belgische detachementen ISAF 
die naar Kaboel vertrokken.
Na een tweede periode in het zuiden 
van het land werd ik geplaatst op de 
Staf van de Landcomponent (COM-
OPSLAND) in Evere. Als JTAC Pro-
gram Manager begon ik aan de meest 
leerrijke ervaring uit mijn carrière. 
Het internationale karakter van de 
job heeft me enorm aangesproken. 
De opleiding van de Belgische JTACs 
in het SGLS lieten me kennis maken 
met de BEL-NLD-samenwerking op 
het vlak van de vuursteun.
In 2017 volgde op deze boeiende pe-
riode de functie van Plaatsvervan-
gend Commandant van het Bataljon 
Artillerie. Op die manier kon ik terug-
keren naar de vertrouwde omgeving 
van Brasschaat. De goede samen-
werking met de Staf van het Batal-

jon is me zeker bijgebleven, maar de 
organisatie van The Battlefield Run 
(een militaire obstakel run met bij-
na 2000 civiele deelnemers) zal mijn 
korte verblijf in deze eenheid zeker 
markeren. Ik heb bovendien het ge-
luk gehad om in 2019 een internati-
onale opdracht naar Koeweit en Irak 
uit te voeren.
In mijn huidige functie wil ik mijn 
best doen om de samenwerking tus-
sen de Belgische en de Nederland-
se Artillerie op peil te houden. Het 
is me een waar genoegen om deze 
uitdaging de komende twee jaar tot 
een goed einde te brengen.
Ik blijf tijdens deze periode met mijn 
vrouw Ingrid en mijn twee kinderen, 
Laura en Arno in Kontich in België 
wonen, maar vaak kan je me tijdens 
de werkweek vinden in de omgeving 
van Harderwijk. Ingrid en ik zijn vrij 
sportief en gaan dikwijls samen fiet-
sen of wandelen.

Koen Staelens - 2Comd Bn Aie
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Feuilleton

KOLONIALE ONAFHANKELIJKHEIDSSTRIJD IN 
NEDERLANDS INDIE

DEEL II

Dit jaar besteden we aandacht aan de Koloniale onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands Indië.  In deze 
Barbara gaan we verder met het feuilleton, geschreven door oud artillerieofficier Erik Becking. In dit 
tweede deel gaan we verder en volgen we de verrichtingen van de dienstplichtig sergeant Dick van 
Geffen.

AUTEUR
Dhr. Erik Becking werd geboren op 27 september 1953 
te Manokwari op Nederlands Nieuw-Guinea, als oudste 
zoon van twee Indo-pioniers. Erik Becking is oud artille-
rieofficier en heeft gediend bij 42AFDVA, 41AFDVA, de 
HOOS, en tenslotte bij 12AFDVA, waar hij na een perio-
de van twintig jaar beroepsmilitair, als commandant van 
de SSVBT afscheid heeft genomen van Defensie. Vrede, 

veiligheid en Defensie hebben altijd in zijn belangstel-
ling gestaan. Nu hij met pensioen is, heeft zijn andere 
hobby opgepakt; Nederlands-Indië en zijn eerste boek, 
een alomvattende familiekroniek gaat een dezer dagen 
naar een uitgever. Het verhaal van Leo Piek en Dick van 
Geffen is onlosmakelijk met zijn familiegeschiedenis ver-
bonden.
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DICK NAAR 
INDIË

Dick werd ingedeeld in de com-
pagnie van Kapitein Parabicini di 
Capelli. Daar moest de opleiding 
helemaal opnieuw op de Holland-
se manier en het was geen sine-
cure om handelingen die er met 
geweld waren ingestampt, er weer 
uit te krijgen.Maar de Kapitein 
had daar zo zijn manieren voor 
en hardleerse soldaten kregen na 
iedere verkeerde beweging een ‘rondje van de Kapitein’, dat betekende op hun hurken om het gebouw. Na 
een maand had Dick bovenbenen van staal en de Hollandse exercitie onder de knie. De opleiding duurde 
vier maanden en in januari 1947 slaagde hij en werd bevorderd tot dienstplichtig sergeant. Indië kwam steeds 
dichterbij. 

Hij werd overgeplaatst naar 
het Vierde Bataljon Elfde 
Regiment Infanterie in Roer-

mond, dat werd aangewezen als be-
wakingsdetachement voor Indië. Dit 
Bataljon 4-11RI stond bekend als het 
bataljon van de straatschoffies en hij 
kreeg een plaatsje bij het verbindings-
peloton. 
Dat peloton was in november 1946 al 
in dienst gekomen, maar weer naar 
huis gestuurd omdat de kolen in de 
kazerne op waren en de gebouwen 
niet verwarmd konden worden. Ze 
hadden dus geen enkele opleiding 
gehad en samen met zijn korporaal 
moest sergeant Dick er soldaten van 
maken… hij had niet meer ervaring 
dan zijn eigen opleiding. 
Dus hij begon bij het begin,met exer-
citie. Maar toen hij eindelijk het pelo-
ton had opgesteld op het exercitieter-
rein en bezig was met de les, kwam de 
plaatsvervangend Bataljonscomman-
dant hem vertellen dat dat niet de be-
doeling was. 
‘Sergeant! Hier doen we niet aan!!’  De 
bedoeling was alleen radioprocedures 
en dat soort technische dingen. Ze 
hadden maar een paar weken de tijd, 
dus voor al het andere was geen tijd... 
alleen radioprocedures!Maar die ra-
dio’s waren er niet! Nou ja, dan maar 

zonder. Zelfs zonder spreeksleutels. 
Dick verzon allerlei tekens voor de 
verschillende handelingen. Zo was;
‘de spreeksleutel indrukken’… ‘arm 
omhoog.’
Op 7 februari 1947 vertrokken ze met 
zesentwintighonderd man tegelijk 
met de Johan van Oldenbarnevelt. De 
manschappen waren ondergebracht 
in de ruimen en lagen in hangmatten 
die aan de plafonds waren bevestigd. 
Dick lag lekker comfortabel in een 
bovendekse hut, nou ja, comfortabel, 

de hut werd gedeeld met twintig an-
dere onderofficieren. De officieren 
hadden kleinere luxere hutten. Dick 
lag op een tampatje van een ovalen 
stang waar een canvaszeil tussen was 
gespannen. Daarvan hingen er vier 
boven elkaar aan de drie wanden van 
de hut. In de buitenwand zaten twee 
patrijspoorten die niet open konden. 
Het was nogal vol, want naast de een-
entwintig mannen was ook hun uit-
rustingin de hut opgeslagen.
 

1. Militairen gaan aan boord van een troepenschip. 1946 (Bron NIMH Beeldbank)

2. Nederlands personeel in opleiding in Camp Darley 1945 (Bron NIMH Beeldbank)

24

Kennis & Inzicht



tTot nu toe was er met geen woord ge-
sproken over de omstandigheden die 
zij in Nederlands-Indië zouden aan-
treffen. Niemand, ook het kader op de 
Nederlandse opleidingskazernes niet, 
was ooit in de tropen geweest. De ge-
dachte dat de mannen daar met ande-
re omstandigheden dan in Holland te 
maken zouden krijgen, kwam niet bij 
het kader op. 
De matrozen zagen wèldat hun pas-
sagiers totaal niet waren voorbereid 
op de hitte, de slangen, de ziekten en 
wat al niet meer, dat hen te wachten 
stond. Zij probeerden zo goed en zo 
kwaad als het ging de nieuwbakken 
verdedigers van Neerlands koloniën 
enigszins voor te bereiden door mid-
del van lessen over de tropen. Later 
hebben zij daar een kort, handzaam 
boekje over samengesteld. 
Het was een plezier aan boord… als 
het goed weer was. Maar bij de Golf 
van Biskajekregen zij te maken met 
heuse storm. Overal kots. Het ruim 
moest iedere ochtend schoongespo-
ten worden en daarna gepoetst omdat 
de Compagnies Commandanten de 
wind eronder wilden houden en iede-

re dag om tien uur inspectie hielden 
met witte handschoentjes aan. 
Het was al geen pretje om sergeant 
te zijn in het leger, je werd uitgekotst 
door de mannen en getrapt door de 
officieren... voor sergeant van Geffen 
was er helemaal niets leuks aan. Op 
een of andere manier bezat hij niet de 

sluwheid of noem het ‘drukkersmen-
taliteit’ om zich onzichtbaar te maken 
als er vervelende klussen werden uit-
gedeeld. Hij was steeds de klos omdat 
hij niet op tijd wegdook.
Onderweg bleek een groot tekort aan 
officieren en zodoende werd sergeant 
de Wit, een van de oudere sergeants, 

3. Vertrek van het troepenschip de Johan van Oldebarnevelt naar Nederlands-Indië. De militairen aan boord worden uitgeleide gedaan 
door een militair muziekkorps. Amsterdam 1948 (Bron NIMH Beeldbank)

 4. Verblijf aan boord. Neptunusviering aan boord tijdens de reis naar Indië.  1946 (Bron 
NIMH Beeldbank)
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bevorderd tot tijdelijk eerste luitenant 
en benoemd tot zijn CC. Dick zag de 
bui al hangen, want hij en de Wit wa-
renbepaald geen vrienden. En nauwe-
lijks had de nieuwbakken luitenant 
zijn sterren opgeschroefd of hij wist 
de sergeant van Geffen te vinden. 
De luitenant de Wit was een fanatiek 
sportman en vond dat zijn mannen 
fit moesten blijven zodat zij in Indië 
hun taken goed konden uitvoeren. De 
oorsprong van de vete tussen hem en 
Dick lag vooral in dat gegeven… Dick 
was in de verste verte geen sportman, 
maar moest in de ogen van zijn nieu-
we CC wel fitter zijn dan de mannen 
waar hij leiding aan moest geven. Hij 
vond de oplossing door sergeant van 
Geffen voortaan sportlessen te laten 
geven. 
Zodoende was Dick iedere dag na het 
ochtendappèl te bewonderen op een 
verhoging waar hij allerlei gymnasti-
sche oefeningen voordeed die de rest 
moest nadoen. Na deze dagelijkse 
martelingen verzamelde hij zijn man-
nen op een rustig plekje en met be-
hulp van de morsesleutel die hij bij de 
marconist van het schip had geritseld 
gaf hij ze les in zaken die hij echt be-
langrijk vond, hij leerde ze morse… en 
vieze liedjes, of was het omgekeerd... 
zij leerden hem die liedjes. 
In ieder geval was het sergeant Dick 
van Geffen die, toen hij door kreeg 
dat de boot die ze bij Port Said tegen-
kwamen vol Duitse krijgsgevangenen 

zat, in het Duits een lied inzette dat 
uit volle borst door het hele Bataljon 
werd meegezongen;
‘SCHADE DEUTSCHLAND, ALLES 
IST VORBEI... ALLES IST VORBEI... 
ALLES IST VORBEI. SCHADE DEUT-
SCHLAND...’ undsoweiterundsowei-
ter. Tot het schip reeds lang uit zicht 
was. 
Het werd warmer en warmer en vaak 
was hun kleding al doorweekt na de 
ochtendgymnastiek van sergeant van 
Geffen. Het wassen van die stinkende 
plunje was niet te doen, zeg maar, wa-
ter naar de zee dragen. Dat bracht één 
van de mannen op een briljant idee 
om zijn kleren te wassen; hij regelde 
een lang stuk touw, bond zijn plunje 
eraan en liet de zaak buitenboord in 
het zeewater van de Indische oceaan 
zakken. Het touw brak en hij was 
duur uit, rekening man. 
Op enig moment werd het kader in 
paniek opgetrommeld vanwege ruzie 
in het ruim; er was een gevecht uit-
gebroken tussen 4-11 en 4-9. Op hoge 
poten renden de officieren naar bene-
den om de zaak te sussen. Zij werden 
met waterstralen ontvangen en waren 
even later in een enorm watergevecht 
gewikkeld met het vijandige bataljon. 
Alles was zeik en zeiknat, maar dat 
was een voordeel in de tropen, het gaf 
niet en het was een groot feest.
Helaas kwam ook aan dit feest een 
eind toen de Oldenbarnevelt de haven 
Tandjong Priok bereikte en de man-

nen onder de opwekkende deunen 
van een muziekkorps van boord gin-
gen. Zij werden onthaald met een fles-
je warm bier en wisten gelijk waar ze 
aan toe waren. In drietonners ging het 
naar Batavia waar ze werden gelegerd 
in een internaat van de Jan Pieterzoon 
Coen stichting aan de Berenlaan. De 
Yanks hadden nog wat oude veldbed-
den achtergelaten, zodat de mannen 
niet op de grond hoefden te slapen. 

De lessen van de matrozen bleken niet 
voor niets toen Dick zag dat in water 
werd voorzien door dat uit het naast-
gelegen kanaal te pompen. Het was 
een vieze stroom waar iedereen zijn 
behoefte in deed èn de was werd ge-
daan. Het water werd naar een groot 
bassin geleid en daar met tabletten 
gezuiverd. Iedereen was van de nood-
zaak doordrongen dat dat water altijd 
heel goed gekookt moest worden en 
ondanks dat waren de mannen regel-
matig aan de schijterij.t
Na een paar dagen bleek dat er heel 
veel dappere soldaten waren gestuurd 
om de vijand te bestrijden, maar dat 
aan materieel en logistiek niet of nau-
welijks was gedacht. Zo was er na aan-
komst van de nieuwe versterkingen 
een groot tekort aan koks. Deze wer-
den toen uit de gewone soldaten ge-
worven, zodat Jan en alleman het eten 
stond te bereiden, wat in hetbegin ook 
heel goed te merken was. Ze deden 

5. Verblijf in Nederlands-Indië. Militairen halen eten bij een truck. De militair links lijdt 
blijkens zijn gedrag aan de schimmelinfectie ringworm.  1947(Bron NIM Beeldbank)

6. Verbindingen in Nederlands-Indië. 
Het onderhouden van radiocontact 
tijdens een beveiligingsactie. 1946 
(Bron NIMH Beelbank)
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ongetwijfeld hun best, maar vooral 
de aardappelbollen van Australische-
meel waren net kleffe kluiten, alleen 
geschikt om tegen te plafond te gooi-
en. Een ludieke hobby, waar een Kapi-
tein snel een eind aan maakte door de 
mannen te wijzen op het enorme ver-
schil tussen hun voedsel en dat van de 
mensen buiten het legeringsgebouw... 
daar gingen ze dood van de honger en 
zouden dolblij zijn met die kleffe aard-
appelbollen. Het hielp en de klachten 
behoorden tot het verleden. Over het 
eten wel te verstaan... over al het an-
dere bleef reden genoeg om te klagen 
en te kankeren. 
Er waren nu in kwantitatieve zin vol-
doende koks, de groepen waar deze 
nieuwbakken voedselbereiders van-
daan kwamen zaten met de gebakken 
peren en misten chauffeurs, schut-
ters, mineurs, sappeurs, infanteristen, 
cavaleristen en in geval van Dick van 
Geffen, lijnenleggers. 
De eerste dagen was dat geen pro-
bleem, want er was ook geen lijn om 
te leggen, er was eerlijk gezegd hele-
maal geen materieel dat het verbin-
dingspeloton nodig had om zijn werk 
te doen. Dat was in de militaire mist 
verdwenen. 
Tot Dick er na noest speurwerk ach-
ter kwam dat zijn spullen terecht wa-
ren gekomen bij het bevriende 4-9RI 

en door hen was opgeslagen in Priok. 
Hij confisqueerde een truck en ver-
trouwend op zijn bluf toog hij naar 
de haven en de desbetreffende loods 
waar zijn spullen lagen. Het lukte, hij 
kreeg alles mee plus een aantal tele-
foons uit tanks waar de batterijen van 
waren leeggelopen. De hoop om die 
ergens opgeladen te krijgen bleek ij-
del, maar ze waren wel geschikt om de 
opleiding voort te zetten en dat deed 
hij dan ook fanatiek. Gelukkig hadden 
ze wel de beschikking over tientallen 
kilometers telefoonkabel en een paar 
centrales. 
Nog steeds was de echte oorlog voor 
hen niet uitgebroken, want Dick 
werd met zijn verbindingspeloton 
een onderdeel van het bewakings-
bataljon voor de haven, het paleis 
en het spoorwegstation. Toch een 
aanzienlijk gebied waar voor de ser-
geant Verbindingen een belangrijke 
rol was weggelegd. Die voornamelijk 
bestond uit het uitzoeken waarom 
de telefoonverbinding tussen A en 
B was verbroken. De hele lijn moest 
worden nagereden of gelopen en bij-
na altijd was de oorzaak diefstal van 
de handige koperen met staaldraadjes 
versterkte lijnen gepakt in zwart plas-
tiek. Het werk bestond hoofdzakelijk 
in vervangen van de ontbrekende lijn 
en glimlachend zagen ze overal in de 
stad diezelfde kabel hangen, maar dan 
als waslijn. 
Omdat er zo veel gereden moest wor-
den vond Dick het verstandig dat hij 
ook zelf een voertuig kon besturen en 
zo gezegd zo gedaan, zijn chauffeur 
leerde hem autorijden, althans, hoe 
je een auto moest verplaatsen in zijn 
eerste versnelling. Het verbindings-
peloton werd gebruikt als ‘manusje 
van alles’ en zo kwam Dick ook in 
aanraking met de Japanse gevangenen 
die nog steeds door de Nederlanders 
werden vastgehouden. Hij mocht ze 
bewaken wanneer ze werden ingezet 
bij het uitladen van schepen. Het viel 
hem op dat zij bij het inladen werden 
weggehouden en daar kon hij alles bij 
bedenken. 
Als hij naar die koppen keek was hij 
dolblij dat zij in Nederland slechts te 
maken hadden met Moffen. Wat moe-
ten de mensen hier hebben afgezien 
onder dat wrede volk, en daar had hij 
gelijk in. 

Toen sergeant Van Geffen dacht dat 
het oorlogje spelen wel meeviel hier 
in en rond Batavia, werd hij keihard 
met die oorlog geconfronteerd; op 
een nacht dat hij geen dienst had 
waren extremisten erin geslaagd een 
olieopslagplaats vlak bij de haven in 
brand te steken. Er werd alarm gesla-
gen en omdat de telefoonverbindin-
gen met de haven waren uitgevallen 
moest ook zijn peloton er op uit. Bij 
die gelegenheid zag hij de eerste do-
den, althans dat wat van de mannen 
over was, en zag dat er toch echt een 
oorlog aan de gang was. Criminelen 
hadden springstoffen geplaatst en die 
van een afstandje, met behulp van zijn 
gestolen telefoonkabel, tot ontplof-
fing gebracht, net op het moment dat 
het wachtdetachement langs kwam. 
De soldaten van het 4-11 Regiment In-
fanterie leken in slaap gesukkeld... nu 
waren ze klaarwakker!
De oorlog.
Dat was maar goed ook, want de aan-
slagen namen toe. Steeds vaker werd 
de demarcatielijn ten westen van 
Batavia bij Tangerang overschreden. 
De gebiedscommandant aan Neder-
landse zijde zocht contact met zijn 
TRI-collega om hem te wijzen op het 
bestand en dat hij dat niet keer op 
keer ongestraft kon schenden. Hier-
uit bleek dat de TRI-officier zelf ook 
in zijn maag zat met de rampokben-
des die al die terroristische aanslagen 
pleegden. Ook in zijn gebied had de 
bevolking last van deze criminelen die 
onder de vlag van vrijheidsstrijders de 
meest ernstigste misdaden begingen. 
De beide commandanten besloten 
gezamenlijk op te trekken tegen deze 
criminaliteit en elkaar op de hoogte te 
houden van de vorderingen.
De volgende dag kreeg de jonge Serge-
ant Dick van Geffen een moeilijke en 
verantwoordelijke opdracht; hij moest 
met zijn groep een telefoonlijn leggen 
van het hoofdkantoor van de Brigade 
naar de Commandopost van de TRI. 
Dat wil zeggen… het deel van de lijn 
op eigen gebied. Op de grens zou hij 
de verbindingsploeg van de vijand 
ontmoeten en moesten zij de draden 
aan elkaar knopen. Zijn CC vroeg hem 
meerdere malen of hij deze opdracht 
wel aan kon, hij was tenslotte nog 
maar twee maanden in dit voor hem 
volstrekt vreemde land. Deze sergeant 

7. De kampcommandant van een kam-
pement van een compagnie van 4-RS 
tweede-luitenant G.H. Voermans aan 
de telefoon.  1948 (Bron NIMH Beeld-
bank)
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was er de man niet naar om snel toe te 
geven dat iets inderdaad een schepje 
te veel was en bevestigde bij iedere ge-
legenheid dat hij en zijn mannen deze 
klus wel aan konden. 
Hij besefte terdege dat hij vele kilome-
ters moest overbruggen door allerlei 
terrein, maar kende ook de kwalitei-
ten van zijn lijnenleggers. Dat waren 
zoals alle lijnenleggers in alle legers 
atypische militairen. Van exercitie en 
schone schijn moesten zij niets heb-
ben. Voorschriften en regels golden 
alleen als het nuttige waren. Schoe-
nen poetsen? Ja, als het nodig was. 
De lijngroepen waren voor comman-
danten die van strakke uniformen, 
geschoren kinnen en goede manie-
ren hielden zonder uitzondering een 
gruwel. Deze mannen hadden zo hun 
eigen manieren en gewoonten. Ze 
waren éénkennig als de pest... alleen 
hún sergeant kreeg iets van hen ge-
daan. Aan alle andere strepen en ster-
ren hadden zij gevoeglijk maling. Het 
waren ook de mannen die het slechts 
geschikt waren voor kazernediensten 
en het vaakst op rapport CC stonden 
omdat ze dit of dat niet hadden ge-
daan. Als zij iets onzin vonden, dan 
deden zij het niet. Gingen liever ach-
ter de wacht dan zinloze opdrachten 
uitvoeren. 
Maar... zodra deze rare kerels een op-
dracht kregen op hun vakgebied, dan 
waren het op slag onovertroffen harde 
en loyale werkers. Dag en nacht ploe-
terden ze door om de verbinding tot 
stand te brengen en te houden! Dát 

was hun passie! Dáár waren zij voor 
op de wereld. In weer en wind met 
ratelende katrollen telefoonlijn door 
het veld sjokken. Overspanningen 
maken die onzichtbaar waren voor 
de vijand. Of over grote afstand de 
lijnen ingraven om ze op die manier 
te beschermen tegen ontdekking of 
beschadiging. Een perfecte lijnwer-
kerslus leggen. Daar kon je hen voor 
uit bed halen. Zulke kerels had Dick 
van Geffen tot zijn beschikking en hij 
had ze van A tot Z helemaal zelf op-
geleid. Daarom twijfelde hij niet aan 
de haalbaarheid van de opdracht. Wel 
vroeg de slimme sergeant om beveili-
ging van een peloton Infanterie. Het 
gebied waar ze de lijn doorheen moes-
tenwemelde van de peloppers en hij 
kon geen twee dingen tegelijk doen. 

Nadat Dick alle benodigde materialen 
bij elkaar had verzameld en in de voer-
tuigen had geladen maakte hij ken-
nis met sergeant Hatumenavan het 
KNIL, die hen met zijn peloton zou-
den beveiligen. Een kleine Ambonese 
Sergeant der Eerste Klasse waarmee 
hij vanaf het eerste begin een klik 
had. Sergeant Hatumena had aan de 
Birma-Siam spoorweg gewerkt en was 
pelotonscommandant geworden na-
dat zijn luitenant bij een actie op Su-
matra was gesneuveld. De compagnie 
waar hij toe behoorde was twee weken 
geleden afgelost en na een paar dagen 
passagieren in Batavia hadden ze deze 
opdracht gekregen. 
De Knillers zorgden er zeer bekwaam 
voor dat de lijnploeg van Dick veilig 
zijn werk kon doen. Ze lieten daar-
bij zien dat ook zij het werk niet 
schuwden en hielpen waar nodig. 
Vooral bij hoge overspanningen wa-
ren hun klimkunsten heel welkom. 
Dick leerde deze mannen kennen en 
waarderen. Hij hoorde van hen hoe 
zij hadden geleden onder de Japanse 
bezetting en bij terugkomst hun land 
in grote chaos aantroffen. Dat het hun 
eigen land was, dat werd hem steeds 
duidelijker. De sergeant van Geffen 
en zijn Hollandse kerels zagen uiter-
lijk geen verschil tussen de Indo’s en 
Ambonezen die hen beschermden en 
de mensen waar zij tégen werden be-
schermd. 
Er zat ook geen verschil tussen, be-
halve het uniform en dat de geüni-
formeerden van een ander eiland uit 
de archipel kwamen of van gemengd 

8. Twee soldaten bij de demarcatielijn ten westen van Semarang bij kampong Mang-
kong-Watan.  1947 (Bron NIMH Beeldbank)

9. Groep KNIL militairen 1947 (Bron NIMH Beeldbank)
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bloed waren omdat of de vader of de 
moeder Europees was. Zij werden 
Indo’s genoemd en voelden zich net 
zoveel kind van het land als hun vijan-
den. Dick hoorde van hen hoe zij zich 
zorgen maakten over hun vrouwen, 
kinderen, moeders die in vele gevallen 
niet teruggevonden waren. De grote 
onzekerheid waar deze mannen in 
verkeerden moest een kwelling zijn. 
Hij kreeg destemeer bewondering 
voor de kwaliteit waarmee zij hun 
werk deden, ondanks dat hun gedach-
ten elders waren. 
Na een paar dagen hard werk kwamen 
ze op het opgegeven ontmoetings-
punt in de buurt van een kampong 
op de demarcatielijn aan. Dick zette 
zijn lijnauto pontificaal op de juiste 
coördinaten neer, bond een rood-wit-
blauwe vlag aan de antenne en begon 
op zijn gemak te snierkelen. 
Het peloton van Hatumena lag in 
rondombeveiliging om hen heen. 
Dick en zijn collega beseften dat er 
geen wachtwoord was afgesproken, 
maar zagen daar geen onoverkome-
lijk probleem in... zoveel lijnploegen 
zouden er niet aan het werk zijn hier 
in de rimboe. Dick zette de draagbare 
transistorradio aan en liet de heerlijke 
dampen van gebakken uien, sambal 
en varkensvlees vergezeld gaan van 
opzwepende jazzmuziek. Zo wisten 
die van de andere kant hem wel te 
vinden. 

En dat was ook zo. Nauwelijks een 
uur later zagen ze de vijand naderen… 
precies eenzelfde ééntonner als de zij-
ne kwam langzaam zijn kant op… een 
rood-witte vlag aan de huif maakte 
duidelijk dat het TRI-soldaten waren. 
Daar kwamen ze bij de wachtpost die 
sergeant Hatumena had uitgezet, die 
zwaaide dat het goed volk was en even 
later volgde de kennismaking tussen 
de twee verbindingsploegen. 
De baas van de TRI-groep was een 
grote kerel in KNIL-uniform met een 
ouderwetse tropenhelm op het hoofd. 
Hij droeg de sterren van eerste lui-

tenant en was voor de oorlog sergeant 
bij het KNIL. Hij sprak Hatumenaals 
oudste in rang in Maleis aan en toen 
die naar Dick wees als de man waar 
hij zaken mee moest doen, vervolgde 
hij in vlekkeloos Nederlands en stelde 
zich voor als luitenant Saleh Zomer. 
De jonge sergeant Dick van Geffen 
had in zijn korte militaire loopbaan 
al behoorlijk wat meegemaakt, maar 
hier was hij niet op voorbereid. Hij 
legde zijn bakspatel neer en salueerde 
zo model als hij dat kon naar de lui-
tenant, die de groet beantwoordde. 
Samen overlegden ze over de plaats 
van de eenvoudige centrale waar de 
lijnen aan elkaar zouden worden ge-
knoopt en vertelden hun mannen wat 
te doen. 
Die gingen gebroederlijk aan de slag 
om de laatste etappe af te werken en 
van enige vijandschap was totaal niets 
te bespeuren. Integendeel! Deze man-
nen verstonden elkaar, ze behoorden 
tot twee afzonderlijke legers die tegen 
over elkaar stonden, maar zo beleef-
den de lijnwerkers het niet. Het wa-
ren vakbroeders! Ook aan de andere 
kant zouden de lijnboeren wel met de 
nek worden aangekeken door de zo-
genaamde elitesoldaten. Hier waren 
ze onder elkaar. Nadat de verbinding 
tot stand was gebracht, uit ten treure 
was getest en de centrale professio-
neel was afgewerkt en vrij van weers-
invloeden zijn werk voor jaren kon 
doen, zouden de troepen weer ieder 
huns weegs moeten gaan. 

10. Een afdeling van de Republikeinse TRI (TNI) 1946 (Bron NIMH Beeldbank)

11. Vijandelijke TRI en KL-verbindingsgroepen broederlijk bij elkaar (foto uit prive col-
lectie auteur)t
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Maar aan beide kanten was twijfel, ze 
hadden helemaal geen zin om terug 
te gaan. Dit waren vrienden! Donder 
op met je vijandbeeld! Deze mannen 
spraken dezelfde taal. Dick van Geffen 
zag totaal geen verschil in wie er nou 
van de TNI was en wie bij het KNIL 
hoorde. 
Luitenant Zomer gaf opdracht om het 
kookstelletje uit de auto te halen en 
de wadjan op het vuur te zetten. Voor-
dat ze weer de wapenen tegen elkaar 
opnamen zouden ze eerst samen eten. 
En eindelijk, langer konden ze het niet 
rekken, maakte de luitenant aanstal-
ten om op te breken. Maar eerst vroeg 
hij of iemand van het KNIL-peloton 
een foto wilde maken van de twee 
vijandelijke lijnploegen broederlijk 
bij elkaar. Daar stonden ze, de grote 
Indo-luitenant van de TRI tussen zijn 
mensen en die van de vijand. In niets 
waren ze van elkaar te onderscheiden, 
ja, die Hollandse gezichten, dat waren 
KL-ers. Maar de anderen? Het don-
kerste gezicht was van sergeant Hatu-
mena, maar die was niet van de TRI 
maar van het KNIL. 
Terug in Tandjong Priok konden de 
mannen maar half geloven wat ze 
hadden meegemaakt. En diegenen 
aan wie ze hun avontuur vertelden 
hielpen daar niet aan mee, niemand 
geloofde het. Tot Dick met de veld-
post een enveloppe kreeg… van ‘ELNT 
S. Zomer, TRI’ met daarin een afdruk 
van de foto waar beide lijnploegen 
broederlijk door elkaar stonden. Toen 
kon hij met de foto in de hand bewij-
zen dat het echt zo was gebeurd. 
Eenbijkomend effect van hun ontmoe-
ting was, dat het een aanslag pleeg-
de op hun motivatie, zij konden niet 
geloven dat de mannen die zij waren 
tegengekomen tot al die gruweldaden 
in staat waren waar zij over hoorden 
èn die ze zelf in de kranten lazen. Zo’n 
luitenant Zomer, een keurige Indische 
jongen, die zou nooit van zijn leven 
huizen van Chinezen in brand steken, 
vrouwen verkrachten en kinderen 
vermoorden. Bestaat niet! De man-
nen hadden ernstig het gevoel dat zij 
werden belazerd door hun leiding èn 
de media. Maar dat geschreeuw over 
de radio dan? Van die Sukarno en 
BungTomo? Dat kon toch onmogelijk 
nagespeeld zijn. Ook al die vernielin-
gen die ze onderweg tegenkwamen en 

al die vijandige leuzen op de muren. 
De verwarring was groot en ze kwa-
men steeds meer tot de overtuiging 
dat het Indonesische leger bestond uit 
nette kerels die oprecht vochten voor 
hun vrijheid, en dat al die misdaden 
werden gepleegd door criminelen die 
de situatie gebruikten om er zelf beter 
van te worden. 
In ieder geval brak voor hen een rus-
tige tijd aan, als onderdeel van het 
Bataljon 4-11RI,met zijn taak de ha-
ven te bewaken en te controleren op 
smokkel en diefstal. Hier was voor 
het verbindingspeloton niet veel te 
doen. De compagnieën lagen dicht 
bij elkaar dus wat lijnen leggen en 
onderhouden, een centrale inrichten 
en bemannen, hadden zij een makkie. 
Zij hadden het zo rustig dat de jon-
gens bij een scheepvaartmaatschappij 
een sloep versierden, een zeil van een 
drietonner kaapten en met een bam-
boepaal een zeilbootje fabriceerden 
waarmee in de haven werd gezeild.
Maar oorlog is een kwestie van hol-
len of stilstaan, al naar gelang nodig 
was om de vijand te verslaan, en op 
maandag 21 juli 1947 was de tijd van 
stilstaan afgelopen. Dick had onder-
tussen mensen leren kennen waar hij 
de zondagen, als hij geen dienst had, 
op bezoek ging. Zo ook op zondag 20 
juli. Om zes uur ging hij via een ge-
sprekje met de wachtcommandant, 

op de duim naar het centrum van 
Batavia. In de stad viel hem op dat de 
MP in het ‘groen’ was, maar besteed-
de er verder geen aandacht aan, en 
na een heerlijke vrije dag kwam hij ’s 
avonds om een uur of acht weer bin-
nen. 
Tot zijn stomme verbazing liep ook 
hier iedereen in het groen en hij moest 
zich melden bij de bataljonscomman-
dant. Wat was er aan de hand? De eer-
ste Politionele actie was begonnen en 
vanaf vanmorgen 10 uur was het ba-
taljon geconsigneerd. Maar toen was 
hij al uren weg en dankzijhet gesprek-
je van die ochtend met de wachtcom-
mandant bleven de sergeantsstrepen 
op zijn schouders.
Zijn peloton was echter al vertrokken, 
opgedeeld over de compagnieënzaten 
zij in het veld en de verbindingen wer-
den verzorgd met radio’s. Dick maakte 
zich zorgen, want 4-11 RI was plotse-
ling ingezet als normaal infanterie-
bataljon, terwijl zij tot nu toe ‘slechts’ 
beveiligingswerk deden en totaal niet 
waren voorbereid of geoefend voor 
het ruwe infanteriewerk. 
Zo goed hij kon deed hij toch zijn werk 
en had in de barak een radiokamer in-
gericht van waaruit hij de hele nacht 
de verbindingen verzorgde tussen de 
Bataljonscommandant en zijn com-
pagnieën… zelfs een boze WZZ-offi-
cier, die midden in de nacht brullend 

12. Straatbeeld met een paneel met anti-Nederlandse propaganda We don’t like the 
Dutch (Bron NIMH Beeldbank)
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binnen kwam rennen omdat hij van 
de herrie niet kon slapen,bracht hem 
niet van de wijs. 
Na de eerste lakmoesproef vond de le-
gerleiding het bataljon bekwaam voor 
het echte werk en kreegde opdracht 
om het nieuw veroverde terrein ten 
zuiden en westen van Batavia tot de 
demarcatielijn in Bantam te beveili-
gen. 
Met één bataljon een gebied gro-
ter dan Noord-Brabant! De com-
mandopost kwam in de buurt van 
Tangerang en de compagniënwerden 
verspreid over het hele gebied met 
versterkte posten te Serpong, Tjoe-
roeg, Djatake, Tjikoepa en het verst 
gelegen was Kampong Sawa, honderd 
kilometer van de commandopost ver-
wijderd. Door patrouillegang en ge-
richte acties moest het gebied worden 
gezuiverd van extremisten. Vanwege 
de grote onderlinge afstanden was 
een goed functionerend verbindings-
peloton van levensbelang en daarin 
onderscheidden de mannen van ser-
geant van Geffen zich. 
De verbindingen liepen via radio en 
telefoon, er werd veel van hen ge-
vraagd en de inspanningen van Dick, 
die al aan boord naar Indië begon met 
zijn morse lessen, wierpen nu hun 
vruchten af want zijn jongens kon-
den met de seinsleutel omgaan als de 
beste. Heel vaak werden de telefoon-
lijnen gesaboteerd, waardoor zij er op 
uit moesten om te repareren.

Niet alleen op dit vlak was de daad-
kracht van de sergeant Verbindingen 
gevraagd, toen er een keer een varken 
gevangen was en moest worden af-
geschoten durfde niemand dat, dus 
moest Dick het doen. Hij trok zijn 
pistool en schoot het varken door het 
hoofd. Hieruit bleek wel hoe groen 
de mannen van het Bataljon eigenlijk 
waren… en hun stoere sergeant zelf 
natuurlijk ook; bij het onderhouden 
van datzelfde pistool voerde hij over-
moedig de veiligheidsmaatregelen 
half uit. 

‘KNAL!’Een hoop consternatie in het 
kamp... daar lag hun sergeant op de 
grond te kermen... hij had zichzelf 
door zijn been geschoten en kwam te-
recht in het hospitaal van Batavia met 
al die mooie, lieve, bruine verpleeg-
stertjes. 
Helaas voor hem werd hij na een week 
weer teruggebracht naar de plek waar 
hij nodig was, op de commandopost. 
Het werk bleef toenemen, het materi-
aal waar zij mee moesten werken was 
al niet veel soeps, de tropische weers-
invloeden maakten het er niet beter 
op. De vijand werkte ook niet mee en 
de beschietingen werden heviger. Op 
de buitenposten vielen de eerste do-
den en gewonden.
Het was echt oorlog geworden, een 
vreemde oorlog, geen grootscheep-
se veldslagen tegen een vijand die je 
zag, maar een gekmakende oorlog 
tegen een onzichtbare vijand. Uit het 
niets werden ze beschoten door sluip-
schutters en als de infanteristen dan 
op de plek waren waar het vuur van-
daan kwam, vonden ze een paar lege 
hulzen, de peloppers waren meestal 
gevlogen. 
De KNIL-mannen waren in staat zo’n 
pelopper uit de boom te schieten of 
gevangen te nemen, maar onze Hol-
landse soldaten waren als eenden op 
een eendenjacht. Zij waren niet in 
deze rimboe geboren en doordat de 
man voor hen in elkaar zakte met een 

13. Door middel van radio wordt ondersteuningsvuur aangevraagd. 1949 (Bron NIMH 
Beeldbank)

14. Vijf stukken 25-ponder veldgeschut staan dicht opeen. Het voorste stuk heeft de 
schietbuis in de achterste stand 1948 (Bron NIMH Beeldbank)
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gat in zijn hoofd, wisten ze dat ze wer-
den opgewacht door zo’n sniper. 
Het was een oneerlijke strijd waar zij 
door hun politieke bazen in waren ge-
stuurd… een vreselijke tijd met soms 
wat lichtpuntjes. Zo kwam er op eer-
ste kerstdag een vrachtwagen van de 
NIWApost en kerstpakketten bren-
gen. Voor Dick zat er ook een pak bij. 
Een mooie doos en duidelijk ingepakt 
met de beste bedoelingen door fami-
lieleden die geen idee hadden van de 
tropen. Sigaretten, drop, pepermunt, 
alles bij elkaar, lekker, lekker, ware 
het niet dat de drop was veranderd in-
één dikke, zwarte klont en de sigaret-
ten doorweekt met pepermunt. Het 
mocht de pret niet drukken en zorgde 
toch voor een opkikker. 
In april 1948 kreeg het Bataljon van 
Dick opdracht om in Midden-Java in 
de omgeving van Poerwokerto stellin-
gen over te nemen van twee andere 
bataljons en werden manschappen en 
materieel per trein naar hun nieuwe 
operatiegebied vervoerd. Geduren-
de de twee dagen dat de reis duurde 
konden Dick en zijn collega’s zich niet 
onttrekken aan de indruk dat de ma-
chinist behoorde tot de vijandelijke 
TNI, en hen buiten gevecht probeer-
de te stellen met dat wat hem ter be-
schikking stond; zijn stoomlocomo-
tief! Het ding werd gestookt met hout 
en zette de rest van de trein in een 

verstikkende wolk, de mannen raak-
ten onder het roet en de brandende 
vonken. 
Het was een ‘warming up’ voor wat ko-
men ging, althans, als ze de geruchten 
mochten geloven. De Nederlands-In-
dische regering was alle schendingen 
van het bestand en de misdaden meer 
dan zat en zou tot de aanval over gaan.  
Na de treinreis overleefd te hebben 
was Dick met zijn mannen bezig hun 
voertuigen van de platte wagons te rij-
den, toen hij werd aangesproken door 
de S1 van het Bataljon, de kapitein 
personeelszaken. 
Er waren in Nederland inzamelacties 
gehouden onder de burgers, ten be-
hoeve van het welzijn van de mannen 
in Nederlands-Indië. Van de opbrengst 
waren er zogenaamde kantinewagens 
gekocht om de soldaten hun versna-
peringen te brengen. De Victor Bri-
gade, waar zij nu bij waren ingedeeld, 
had ook zo’n auto ontvangen, maar 
had niemand om hem te bemannen. 
Zij zochten een flinke, zelfstandige en 
handige onderofficier om deze kan-
tinediensten te verzorgen. De kapitein 
dacht onmiddellijk aan de sergeant 
van Geffen, hij voldeed aan het pro-
fiel en het boterde niet echt tussen de 
luitenant die ze commandant van het 
Verbindingspeloton hadden gemaakt 
en zijn vrijgevochten sergeant, die dit 
werk vanaf het begin had gedaan en 

nu een stapje terug zou moeten doen. 
De academisch gevormde luitenant 
had het verkloot als betaalmeester en 
mocht het opnieuw proberen als pc. 
Of sergeant Van Geffen wat voelde 
voor een baan bij het NIWA? 
Die avond zocht Dick de kapitein op 
en vertelde, dat hij na overleg met 
de mannen, waar hij slechts met de 
grootste moeite afscheid van kon ne-
men, had besloten op het aanbod in 
te gaan. Na een emotioneel afscheid 
van zijn jongens meldde hij zich bij 
zijn nieuwe baas in Poerwokerto. Die 
vroeg als eerste of hij een rijbewijs 
had… nee, maar hij kon wel rijden, en 
dat was genoeg. 
‘Daar staat jouw wagen, morgen rij-
den’, was het antwoord. Een grote 
drietonner kantinewagen! De volgen-
de dag reed hij in de eerste versnel-
ling Poerwokerto uit en begon pas te 
schakelen toen hij uit het zicht was. 
Er zat een goede versnellingsbak on-
der en toen hij ’s avonds terugkwam 
van driehonderd kilometer door de 
bergen, kon hij rijden. 
Er stond ook een soldaat op hem te 
wachten. 
‘De kapitein zei dat U wel een goede 
chauffeur kon gebruiken’, zei de klei-
ne gespierde KL-soldaat.

15. Militairen drinken koffie bij de Cadi in Nederlands-Indië 1946 (Bron NIMH Beeldbank)
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MAURITS, WAAR BEN JE?

Op dit moment is er heel veel in beweging binnen de krijgsmacht. Het beschikbaar komen van meer 
geld, en de heroriëntatie op het campagnethema Major Combat leidt tot ijverige plannenmakerij op di-
verse stafniveaus. Staven van gecentraliseerde eenheden hebben hierin de hoofdprijs: zij moeten in alle 
verschillende plannen hun specialisme proberen in te passen, rekening houdend met de ontwikkelingen 
binnen de te steunen eenheden en de ontwikkelingen op hun eigen vakgebied. 

Een generieke bijdrage past hier allang niet meer, want 
iedere eenheid heeft specifieke wijzen van optreden, is 
anders georganiseerd en werkt met andere middelen. De 
13e Lichte brigade is zich aan het omvormen naar een me-
dium infanterie brigade 
met zware wielvoertui-
gen, de 43e Gemecha-
niseerde brigade naar 
een zware infanterie 
brigade met zware ge-
vechtsvoertuigen en de 
11e Luchtmobiele bri-
gade ontwikkelt naast 
de reguliere luchtmo-
biele capaciteit, spe-
cialistische capaciteit 
ter ondersteuning van 
het KCT. Het KCT zelf 
werkt aan specifieke 
eigen capaciteiten ter 
ondersteuning van hun 
speciale operaties. Ook 
NLMARFOR is in het 
kader van de Amphi-
bious Taskgroup 2020 
(ATG2020) de steun 
van ‘enabling’ capaci-
teit aan het herbezien 
en het Operationeel 
Ondersteunings Com-
mando Land is het divi-
sietroepen concept aan 
het herontdekken. 
Daarnaast worden spe-
cialistische capaciteiten 
zoals C-UAS, C-IED, 
Cyber en Civiel-mili-
taire interactie verder 
doorontwikkeld.

Mijn verbazing over deze diversiteit groeit met de dag. 
Hoe kan het dat een kleiner geworden krijgsmacht zo-
veel specialismen heeft ontwikkeld? Ik moest denken 

aan een multitooltje dat ik ooit gekregen heb, een klein 
‘Leatherman’-achtig apparaatje van een paar centimeter 
groot. Alle basisopties zitten er wel op, maar het is zo 
klein dat je er niets mee kan. Een gedachte die me niet 

meer loslaat als het 
gaat over onze krijgs-
macht: veelzijdig in-
zetbaar, maar zo klein 
dat we niets meer ècht 
kunnen. 
De brigades beschik-
ken over te weinig 
manoeuvre capaciteit 
om binnen het cam-
pagnethema Major 
Combat als brigade 
effectief te kunnen 
opereren. Daarnaast 
is het onmogelijk ge-
worden om de ambitie 
van de krijgsmacht om 
een bataljonstaakgroep 
langdurig in te zetten, 
waar te maken zonder 
de manoeuvrebataljons 
overhoop te gooien. 
Voor het langdurig vol-
houden van operaties 
zijn namelijk vier min of 
meer identieke eenhe-
den benodigd. Op dit 
moment zijn binnen de 
krijgsmacht geen vier 
vergelijkbare eenheden 
van bataljonsgrootte te 
vinden.
Daar komt nog bij dat 
de capaciteit van de 
ondersteunende een-

heden ruimschoots ontoereikend is om alle gevecht-
seenheden te kunnen steunen.
De meest verbazingwekkende en frustrerende trend is dat 
alle eenheden zèlf hun operationele concepten uitwerken, 

Ruiterportret van Maurits, prins van Oranje, Crispijn van de Passe 
(I), 1600. Gravure, h 436mm × b 294mm, collectie Rijksmuseum
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organisaties aanpassen en materieelbehoeften formule-
ren. Als deze lijn wordt doorgezet is binnenkort geen con-
cept meer hetzelfde, is elke eenheid anders georganiseerd 
en beschikt elke eenheid over ander materieel. 
Hierin zit bovendien een vicieuze cirkel. Doordat elke 
eenheid anders is, kennen de bovenliggende comman-
danten, staven en expertise centra de specifieke capa-
citeiten en wijzen van optreden van de onderliggende 
eenheden steeds minder. Hierdoor worden ze meer en 
meer afhankelijk van de input van deze eenheden. De 
integrale visie en inhoudelijke sturing ontbreekt hierdoor 
en beperkt zich veelal tot regie op cijfers en budgetten. 

Helaas heeft deze trend nog meer bijwerkingen. De ge-
middelde staf van brigadegrootte is nauwelijks nog aan 
het trainen voor het plannen en uitvoeren van gevechts-
operaties. Deze staven zijn druk met het schrijven van 
operationele concepten, reorganisatiedocumenten en 
materieelbehoeften.  En àls ze een oefening houden zijn 
deze staven druk met het coördineren met alle gecen-
traliseerde gevechtssteun- en gevechtsondersteunende 
eenheden, die op de een of ander wijze moeten bijdra-
gen aan de oefening. 

Bovenstaande zorgt er ten langen leste voor dat de een-
heid van opvatting, eenheid van commandovoering, in-
teroperabiliteit en communicatie sneuvelt voordat we 
daadwerkelijk aan een operatie binnen Major Combat 
zijn begonnen.

De laatste weken moet ik steeds meer denken aan Mau-
rits van Oranje, de prins aan wie de ingrijpende legerher-
vormingen van het Staatse leger in de 16e en 17e eeuw 
worden toegeschreven. Deze legerhervormingen maak-
te het kleine Staatse leger effectief tegen de Spaanse 
grootmacht. Maurits investeerde veel in organisatie, 
scholing en tactiek. 
Zo werd onder andere het ‘landknechtswezen’ afge-
schaft. In dit systeem bepaalde commandanten zelf hun 
slagorde. Hierdoor was er een grote diversiteit aan een-
heden en was feitelijk geen eenheid hetzelfde.
Bovendien liet Maurits eenheden veelvuldig bepaalde 
manoeuvres uitvoeren, gebruikmakend van een ver-
nieuwde, duidelijke commandotaal (zowel mondeling, als 
door middel van signalen) om zo het manoeuvreren en de 
communicatie op het gevechtsveld te verbeteren.
Daarnaast voerde Maurits een standaardisatie door. 
Door eenheden uit te rusten met dezelfde type wapensy-
stemen, verbeterde het voortzettingsvermogen van het 
Staatse Leger enorm, want het hoefde veel minder ver-
schillende munitietypen en onderdelen mee te voeren.

Tenslotte investeerde Prins Maurits in tijdige en vol-
doende uitbetaling van soldij om zo het muiten van de 
troepen te voorkomen.

Waar Prins Maurits het systeem van landknechtswezen 
afschafte om zo uniformiteit in de gelederen te brengen, 
laat onze krijgsmacht (noodgedwongen) steeds meer ini-
tiatief en vrijheid aan lagere commandanten om zelf de 
organisatie en bijbehorende middelen te bepalen.
Waar Prins Maurits goed had gezien dat het veelvuldig 
beoefenen van manoeuvres essentieel is om succesvol te 
zijn op het gevechtsveld, oefenen onze (brigade)staven 
juist veel minder dan decennia geleden, terwijl de onbe-
kendheid met de vele specialismen waarover ze beschik-
ken juist groter is geworden. 
Waar Prins Maurits de diversiteit aan wapens, munities-
oorten en onderdelen verkleinde, zorgt de groeiende 
diversiteit binnen onze krijgsmacht tot een verveelvou-
diging van de typen wapensystemen en de bijbehorende 
logistieke ketens. 
En is het te makkelijk om een link te leggen tussen Mau-
rits’ investering in het tijdig uitbetalen van soldij en de 
problemen van onze krijgsmacht om een goed arbeids-
voorwaarden akkoord af te sluiten?

Met weemoed denk ik terug aan onze nationale trots, 
de jonge, succesvolle Maurits, Prins van Oranje. Aan de 
veldtochten die hij als ambitieuze twintiger hield in de 
jaren ’90 van de 16e eeuw. Wie kent niet ‘1600, Slag bij 
Nieuwpoort’? 
Zijn legerhervorming gaven vaak de doorslag tegen de 
Spaanse troepen.

Onbewust kijk ik naar de commandanten en leiders van 
onze krijgsmacht....
Maurits, waar ben je? 

Koen Alderliesten,
26 februari 2019
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Duitse tegenreacties van II SS Panzerkorps rond Arnhem tijdens Operatie Market 
Garden

“IN DIE ZÄHNE FAHREN”
Er is veel geschreven op de geallieerde luchtlandingsoperatie Market Garden van september 1944. Vooral de 
75-jarige herdenking van deze slag leverde een nieuwe serie publicaties op. Veel van deze publicaties be-
handelen voornamelijk het geallieerde optreden, maar recentelijk zijn er ook een aantal boeken en artikelen 
verschenen die de succesvolle Duitse tegenreacties beschrijven. Onder andere op basis van archieven van 
betrokken Duitse eenheden en dagboeken van Duitse militairen. Dit artikel geeft een overzicht van de Duitse 
tegenreacties rond Arnhem, waarbij ook kort het relevante Duitse optreden rond Nijmegen wordt aange-
haald. Het begint met een kort overzicht van de dispositie van de Duitse eenheden en behandelt daarna 
chronologisch de tegenreacties. Het sluit af met een korte beschouwing. Het geallieerde optreden rond 
Nijmegen en Arnhem wordt als bekend verondersteld.

Kolonel Hans van Dalen (Regimentscommandant 
Huzaren van Boreel)

DISPOSITIE VAN DE DUITSE EENHEDEN AAN DE 
VOORAVOND VAN MARKET GARDEN.
Duitsland had een zware nederlaag geleden in Normandië 
en kon aan het Westfront binnen Heeresgruppe B in au-
gustus 1944 nog slechts 24 infanterie- en 11 panzerdivisies 
op de been brengen. Maar de panzerdivisies hadden vaak 
nog maar regimentssterkte met gemiddeld tussen de 5 en 
10 tanks. De meeste van de eenheden waren bovendien 
uitgeput vanwege de lange terugtocht, waarbij ze continue 
bestookt waren door de geallieerde luchtmacht. Eerdere 
pogingen om een nieuw front op te bouwen aan de Seine 
of Somme rivier waren mislukt en na de val van Antwer-
pen op 4 september, gevolgd door Dolle Dinsdag (5 sep-
tember) leek niets de geallieerden tegen te kunnen hou-
den. Onder meer door controverse over te volgen strategie 
binnen het geallieerde top leiderschap (haven van Antwer-
pen ontzetten, breed of smal opmarsfront), te uitgerekte 
logistieke lijnen en aanvoer van restant Duitse eenheden 
(zogenaamde Kampfgruppen) of snel samenvoegde nieu-
we Duitse eenheden slaagde het Duitse opperbevel er toch 
in om een geïmproviseerd verdedigingsfront op te bouwen 
langs het Albert-kanaal en dit toe te vertrouwen aan het 1e 
Fallschirmjäger Armee van Kurt Student. In het achterland 
(o.a. Noord Brabant, Veluwe en rivierengebied) bevonden 
zich recupererende eenheden en opleidingseenheden. Al 
deze eenheden hadden opdracht kleine mobiele reactie 
eenheden gereed te houden. Intussen was de 15e Armee 
van Von Zangen bezig met de evacuatie van Zeeuws Vlaan-
deren en het overbrengen van haar eenheden naar West 
Brabant. Zowel het 1e Fallschirmjäger Armee als 15e Armee 
vielen beiden onder Heeresgruppe B, gecommandeerd 
door veldmaarschalk Model. De achtergrens van de Hee-

resgruppe was de Maas-Waal lijn. Het gebied erboven viel 
onder verantwoordelijkheid van de Duitse militaire bevel-
hebber van Nederland, General der Flieger Christiansen. 
In het gebied van Nijmegen en Arnhem waren dan ook 
verscheidene Duitse eenheden aanwezig. Langs de rivier 
de Waal voerde Generalleutnant von Tettau het bevel 
over een opvangscherm om terugtrekkende Duitse een-
heden op te vangen en te reorganiseren. Zijn meest ef-
fectieve eenheid was de SS Underführerschule Arnheim 
onder bevel van SS kolonel Lippert, bestaande uit ervaren 
frontsoldaten in opleiding voor onderofficier. Een andere 
effectieve eenheid van von Tettau was zijn ‘divisiereser-
ve’ in de omgeving van Arnhem, het SS-Panzergrenadier 
Ausbildung und Ersatz Bataljon 16 in Wolfheze o.l.v. SS 
kapitein Krafft. Deze eenheid bestond uit twee infanterie-
compagnieën en een zware wapen compagnie. Dieper in 
Nederland waren er ‘Fliegerhorst Batallionen’, bestaande 
uit terugtrekkend Luftwaffe personeel wat het opvang-
scherm van von Tettau had opgepikt. Hun gevechtswaarde 
was gering, met uitzondering van het Fallschirm Ersatz- 
und Ausbildungs- Regiment Hermann Göring,1 die nieu-
we Duitse parachutisten opleidde. Ook de gevechtswaarde 
van de ‘Schiffstammabteilungen’ was gering, bestaande uit 
overbodig Kriegsmarine personeel. Daarnaast waren er 
op diverse locaties in Nederland bewakingsbataljons be-
staande uit Nederlands SS personeel. De dichtstbijzijnde 
eenheid hiervan was het Nederlandse SS Wach Batallion 
3 in Amersfoort o.l.v.  SS kapitein Helle2. De oostflank van 
de geallieerde luchtlanding was ook belangrijk. Ook hier 
bevonden zich diverse Duitse aanvullings- en training-
seenheden, die behoorden tot Wehrkreis VI dat ongeveer 
geheel Westphalia omvatte. Hiervan was de belangrijkste 
de 406e Landesschützen (infanterie) Division. 

1  Commandant was kolonel Fullriede. De eenheid was 
gelegerd in de Kromhoutkazerne in Utrecht!
2  Helle was Duitser, maar 75% van de soldaten waren 
Nederlanders
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In de eerste weken van september waren er echter ervaren 
Duitse eenheden in het gebied aangekomen met aanzien-
lijke gevechtswaarde. Op 7 en 8 september arriveerde res-
tanten van de 9e SS Panzerdivision Hohenstauffen onder 
bevel van SS luitenant-kolonel Harzer3 en 10e SS Panzer-
division Frundsberg onder bevel van SS kolonel Harmel4 
in het gebied ten noorden en noordoosten van Arnhem5. 
Beide divisies hadden nog maar tussen de 20 en 30% van 
hun geautoriseerde sterkte en stonden onder bevel van het 
2e SS Panzerkorps van SS generaal Bittrich. De 10e Frunds-
berg Division zou ter plekke worden gereorganiseerd en 
worden voorzien van nieuw materiaal. De 9e SS Panzer-
division Hohenstauffen moest haar resterend zware ma-
teriaal afgeven aan de 10e SS Panzerdivision Frundsberg 

3  SS Lkol Harzer was eigenlijk chef staf van de divisie, 
maar omdat de divisiecommandant SS-Brigadegeneraal Stad-
ler vanwege verwondingen opgelopen in Normandië in het zie-
kenhuis lag, voerde Harzer het commando over de 9e SS Pan-
zerdivision Hohenstauffen. Harzer zou later voor zijn optreden 
bij Arnhem het Ridderkruis ontvangen.
4  Harmel was 4 jaar eerder in 1940 ook al in Nederland en 
had als compagniescommandant bij SS Regiment Der Führer’ 
op de Grebbeberg gevochten.
5  9e SS Panzerdivision Hohenstauffen west van de IJssel, 
DivCP in Velp en 10e SS Panzerdivision Frundsberg oost van de 
IJssel, DivCP in Ruurlo. 

en verder verplaatsen naar Siegen in Duitsland om daar 
nieuwe materiaal en verse manschappen te ontvangen. 
Diverse Hohenstauffen-officieren negeerden of ontweken 
echter het bevel om het zware materiaal af te geven aan 
hun zusterdivisie. Beide divisies beschikten over ieder nog 
zo’n 2500 man.

De 10e SS Panzerdivision Frundsberg kon uiteindelijk on-
geveer een zwakke brigade op de mat brengen, met een 
staf in Ruurlo, drie panzergrenadier bataljons in Deventer 
(Boreel-kazerne!), Diepensen en Rheden, een tankeen-
heid in Vorden en een artilleriebataljon in Dieren. Op 10 
september had Harmel daarnaast opdracht gekregen om 
Kampfgruppe ‘Heinke’ af te staan voor een tegenaanval 
op het geallieerde bruggenhoofd over het Albertkanaal bij 
Neerpelt. Deze Kampfgruppe bestond uit een infanterie-
bataljon, een batterij artillerie, een geniecompagnie en een 
verkenningscompagnie en raakt later als onderdeel van 
Kampfgruppe ‘Walther’ betrokken bij de strijd in Noord 
Brabant.
Op 13 september begonnen de eerste eenheden van de 9e 
Hohenstauffen Division zich te verplaatsen naar Siegen, 
waarbij kaderleden en technische specialisten als eersten 
verplaatsen. De andere eenheden zouden later verplaatsen 
en hadden ‘Alarmeinheiten’ geformeerd, meestal ter sterk-
te van een compagnie. Al deze ‘Alarmeinheiten’ lagen links 
en rechts van de Arnhem-Velp-Zutphen weg en zuid van 

Figuur 1: kaartje Duitse Alarmeinheiten
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Apeldoorn op 10-15 km afstand van de stad. Opvallend was 
dat alle eenheden van het 2e SS Panzerkorps anti-lucht-
landingstraining had ondergaan. Dit was een initiatief 
geweest van de toenmalige Commandant Panzertruppen 
West generaal Geyr von Schweppenburg in anticipatie van 
de landing op de westkust. Het was aangeleerd om snel en 
agressief te reageren met inzet van alle wapens. Men moest 
‘in de tanden (Zähne) van de luchtlanding rijden om deze 
te kunnen verslaan.’ De ‘vijand moest razendsnel tijdens 
zijn meest kwetsbare fase worden aangevallen, bij de lan-
ding, voordat hij zich kon organiseren.’ Lagere kaderleden 
was geleerd om onmiddellijk te reageren en niet te wach-
ten op bevelen van hogerhand.6 
De gunstige dispositie van de recuperende Duitse gevecht-
seenheden, uitgerust met zware wapens was een belangrij-

6  DivCP van 9 SS zat in Beekbergen bij Apeldoorn, maar 
verplaatste 17 september naar Huize Beekbergen in Velp. Die 
locatie werd kort daarna overgenomen door Bittrich. Harzer 
verhuisde op zijn beurt naar Villa Hezelbergh noord van Arn-
hem, waar daarvoor de Feldkommandantur van General Kussin 
was gehuisvest

ke reden van de geallieerde nederlaag rond Arnhem. Met 
name de 9e SS Panzerdivision Hohenstauffen met negen-
tien compagnieseenheden die binnen 30 minuten tot 2 
uur konden reageren en op relatief korte afstand stonden 
speelde hierbij een belangrijke rol.

DE LANDINGEN (17 SEPTEMBER)
Op 17 september om 10.30 gingen de sirenes af op vliegveld 
Deelen. Geallieerde luchtmacht bombardeerde luchtver-
dedigingsposities op het vliegveld en rond Arnhem en Nij-
megen. Ook de Willemkazerne, de Menno van Coehoorn 
kazerne en de Saksen Weimar kazerne werden aangeval-
len. Om 12.00 was de omgeving van Ede aan de beurt en 
werden Duitse kazernes Beeckman en Stevin gebombar-
deerd. De luchtaanvallen alarmeerden natuurlijk wel de 
Duitse eenheden, waaronder het bataljon van SS Kapitein 
Krafft in de bossen rond Wolfheze.
Bij dag aanbreken was intussen ook de geallieerde lucht-
armada opgestegen en rond 13.00 vonden de luchtlan-
dingen7 plaats, ten noorden van Eindhoven, zuidoost van 

7  Pathfinders: 12.40, Gliders: 1300-1400 daarna para’s.

Figuur 2: Britse bewegingen en de opstelling van SS bataljon Krafft
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Nijmegen en ten westen van Arnhem. De Duitsers in de 
omgeving van Arnhem reageerden onmiddellijk. De eerste 
eenheid die in actie kwam was die van SS kapitein Krafft 
die met twee van zijn drie compagnieën een oefening hield 
in de bossen van Wolfheze. Hij dirigeerde zijn eenheden 
in linie en stuurde ze naar de rand van de dichtstbijzijn-
de landingsplaats. De tweede eenheid die in staat was te 
reageren was die van SS kapitein Gräbner, de comman-
dant van het 9e SS Aufklärungsbatallion (verkenningsba-
taljon). Zijn eenheid hield noord van Deelen bij Hoender-
loo net een parade om de uitreiking van een Ridderkruis 
aan hemzelf te vieren, verdiend tijdens de terugtocht uit 
Normandië. De parade werd bijgewoond door zijn waar-
nemend divisiecommandant, SS luitenant-kolonel Harzer. 
Ook SS kolonel Lippert (SS Unteroffizierschule Arnheim) 
en SS majoor Müller (geniebataljon 9e SS Panzerdivision 
Hohenstauffen) brachten hun alarmeenheden snel in staat 
van gereedheid en verplaatsingsgereed. Ook de alarmeen-
heden van de 10e SS Panzerdivision Frundsberg werden 
gealarmeerd. Veldmaarschalk Model (Heeresgruppe B) 
die aanvankelijk dacht dat de luchtlandingsactie bedoeld 
was om hem te grijpen, verplaatste in paniektoestand zijn 
hoofdkwartier van Hotel Tafelberg in Arnhem naar kas-
teel Terborg, waar zijn logistieke ondersteuningseenheid 
zat. Ook andere niet essentiële ondersteunende Duitse 
eenheden en hoofdkwartieren verplaatsen zich halsover-
kop weg van Arnhem, net zoals het hoofdkwartier 8van de 
Luftwaffe 3e Flieger Division op Deelen, wat naar Duisburg 
verplaatste.

SS kapitein Krafft stuurde onmiddellijk twee gevechtspa-
trouilles uit richting de vermoedde luchtlandingsterreinen 
(Renkum, Heelsum) om gevechtsinlichtingen in te win-
nen. De 2e compagnie kreeg opdracht een aanval uit te 
voeren op dit terrein, terwijl de 4e compagnie een verdedi-
gingslinie begon in te richten in de buurt van Hotel Wolf-
heze. Zijn derde compagnie (9e cie) werd vanuit Arnhem 
naar Wolfheze gehaald om een bataljonsreserve te vormen. 
De 2e cie voerde de aanval halfhartig uit, beschoot wat ‘gli-
ders’, maar viel al snel terug op de verdedigingslinie van 
de 4e cie. Krafft zorgde hierna ervoor dat zijn eenheden de 
twee belangrijkste verharde naderingswegen naar Arnhem 
afsloten, namelijk de wegen vanuit Ede en vanuit Wage-
ningen, als ook de spoorweg Utrecht-Arnhem. Gedurende 
de gehele middag van 17 september vocht de eenheid van 
Krafft met de 1e para brigade van Lathbury en na aankomst 
van de 9e cie slaagde Krafft erin om zijn posities tot nach-
tinval vast te houden. Omdat hij vermoedde te zijn om-
trokken9 besloot Krafft van de duisternis gebruik te maken 
en terug trekken.
De enige andere Duitse eenheid die onmiddellijk luchtlan-
dingsterreinen begon te beschieten was een alarmeenheid 
van het 4e Batallion  Luftnachtrichten Regiment 213 (ver-

8  Bunker Diogenes aan de Koningsweg
9  Bevestigd door de dood van Stadscommandant ge-
neraal Kussin, die rond 15.00 uur juist de commandopost van 
Krafft had bezocht

bindingen) die de luchtverkeersradar op Deelen bemande. 
Kapitein Weber stelde snel een eenheid van 90 man samen 
en viel de meest noordelijke landingszone aan. Na kort be-
ginsucces trok hij toch zijn eenheid terug en richtte een 
verdediging in aan de rand van vliegveld Deelen.10

Generaal Bittrich, commandant van het 2e SS Panzerkorps 
ontving de eerste vijandmeldingen op zijn CP in Doetin-
chem rond 13.30 en gaf een alarmeringsbevel al om 13.40.11 

10  Hier zijn overigens de meningen over verdeeld. Weber 
zou pas veel later elders zijn ingezet. Meest waarschijnlijk is dat 
secties van Gräbner over de Amsterdamse (straat) weg met 1st 
Bn Para in gevecht zijn geraakt. Immers 1 ParaBn heeft 100 
gevechtsverliezen! Die komen niet van 90 Luftwaffe soldaten 
met een K98, maar wel van 20mm en 37mm kanonnen op SdKfz 
verkenningsvoertuigen.
11  De bevelen waren kort en krachtig:
- An den Führer der 9. SS-Panzerdivision: Division klärt auf 
über Arnheim nach Westen mit Schwerpunkt gegen Nymwe-
gen. Die Brücken über den Waal bei Nymwegen sind zu beset-
zen und offenzuhalten.
- An 10e SS-Panzerdivision: Division, sofort antretend, erreicht, 
über Arnheim vorgehend, Nymwegen. Sie besetzt die Eisen-
bahn- und Straẞenbrücke über den Waal, gewinnt und hält 
Brückenkopf südlich der Stadt. Alle im Raum Nymwegen ange-
troffen Kräfte werden unterstellt.

In een later schriftelijk bevel stellt Bittrich dit bei en stuurt de 

Figuur 3: SS Kapitein Gräbner op zijn Ridderkruis parade te 
Hoenderloo

  nr 2, 2020 39  

Kennis & Inzicht



Het ervaren korpshoofdkwartier reageerde bliksemsnel 
en analyseerde dat de luchtlandingen gericht waren op de 
bruggen bij Arnhem en Nijmegen.12 Snel werd de bevels-
verhoudingen bijgesteld. De 9e SS Panzerdivision Hohen-
stauffen kreeg opdracht om Arnhem te verkennen, de brug 
zeker te stellen en een bruggenhoofd ten zuiden van de 
rivier Rijn te vormen. Zodra dit was uitgevoerd zou 10e SS 
Panzerdivision Frundsberg naar Nijmegen optrekken, hier 
de bruggen zeker stellen en een bruggenhoofd ten zuiden 
van de Waal vormen.

De 9e SS Panzerdivision Hohenstauffen zette onmiddel-
lijk het verkenningsbataljon van Gräbner in beweging, die 
binnen twee uur vertrok met 40 pantserwagens en half-
tracks13. Gräbner reageerde adequaat en met een echte 
‘verkennersmentaliteit’. Hij verplaatste zijn eenheid naar 
de noordrand van Arnhem en spoedde zichzelf naar de Di-
vCP in Beekbergen. Zich realiserend dat hier nog weinig 
overzicht over de gevechtssituatie bestond, zond hij direct 
een aantal bereden en gepantserde gevechtsverkennings-
patrouilles bestaande meerdere pantservoertuigen over de 
belangrijkste hoofdwegen in de westelijke richting om na-
deringswegen van de Britse para-eenheden te verkennen. 
Zijn verkenningspatrouilles meldden de meeste noorde-
lijke gedeelte van de stad nog vijandvrij, maar zijn meest 
zuidelijke verkenningspatrouille raakte in gevecht met de 
achterste eenheden van het 2e Parabataljon van Frost die 
via de Rijnoever inmiddels op weg was naar de Rijnbrug. 
Een vuurgevecht brak uit en er ontstond hierdoor een gat 
achter de eenheden van Frost. Gräbner haalde vervolgens 
zijn verkenningseenheden terug. De meldingen van Gräb-
ner en het ‘bevochten’ gat  achter Frost hadden twee be-
langrijk voordelen voor de Duitsers. Ten eerste kregen ze 
een goed overzicht over de zich ontwikkelde gevechtssi-
tuatie waardoor het mogelijk werd om arriverende Alar-
meinheiten gecoördineerd en doordacht te ontplooien. 
Ten tweede vergrootte de verschijning van Duitse pantser-
voertuigen, Duitse verkenners en gevechten met zwaarde-
re wapensystemen de al aanzienlijke bevelschaos aan Brit-
se zijde, waardoor belangrijk tactisch voordeel ontstond. 
Een bewijs dat doortastend optreden van verkenningseen-
heden van doorslaggevende betekenis kan zijn.
Om 14.40 hadden alle alarmcompagnieën van de divisie 

9e Div naar Arnhem en de 10e naar Nijmegen. De 10e kreeg 
hierbij opdracht de Rijnbrug bij Arnhem bezet te houden. 
Hierover ontstond later nog veel controverse aan Duitse zij-
de.

12  Bittrick had zijn CP verbonden met het Luftwaffe tele-
foonnet, waardoor hij snel op de hoogte was van de naderende 
grote luchtarmada.
13  Het verkenningsbataljon van Gräbner beschikte nog 
over relatief veel pantservoertuigen omdat ze hun pantserwa-
gens niet, zoals bevolen, aan de 10e SS Panzerdivision Frunds-
berg hadden afgestaan. Ze hadden ze simpelweg ontdaan van 
tracks en niet inzetbaar gemeld. Na alarmering werden de 
tracks snel om de loopwielen geplaatst en was de eenheid weer 
mobiel en gepantserd. Een deel van de pantserwagens was ove-
rigens al  op het rangeerterrein 2km oost van Arnhem.

zich intussen gereed gemeld en begonnen zich op soms 
geïmproviseerde wijze naar Arnhem te verplaatsen14. Lei-
dinggevende officieren van deze eenheden spoedden zich 
vooruit naar de DivCP, die naar Velp was verplaatst. Van 
sommige eenheden waren mensen en materiaal dus al naar 
Siegen verplaatst, maar die werden met spoed weer terug 
geroepen. Om 15.00 verplaatste de alarmeenheid van het 
9e SS Panzerjäger Abteilung (anti-tank bataljon) onder lei-
ding van SS majoor von Allworden zich eveneens razend-
snel van Apeldoorn naar Arnhem. De eenheid bezat twee 
Mark IV tankjagers en enkele getrokken 75 mm anti-tank 
geschut. Ook de alarmeenheid van de 9e SS Flak Batterie 
(luchtverdedingsbatterij) en 9e SS Pionier Batallion (genie 
o.l.v SS majoor Möller) spoedden zich naar Arnhem.15 Aan 
het einde van de middag trokken deze Duitse eenheden 
door het centrum en de westrand van Arnhem richting 
Oosterbeek. De SS genisten zonden eveneens onmiddellijk 
gevechtspatrouilles dieper de stad in om opheldering over 
de situatie te krijgen.
Ook de 10e SS Panzerdivision Frundsberg alarmeerde haar 
eenheden. Zonder zijn commando officieel over te dragen 
was de divisiecommandant, SS kolonel Harmel, enkele da-
gen eerder naar Berlijn gegaan om met het SS Führungs-
HauptAbmt gesprekken te voeren om zijn divisie weer 
op oorlogssterkte te krijgen. Hij werd met spoed terugge-
roepen. De tijdelijke leiding over de 10e SS Panzerdivisi-
on Frundsberg lag in handen van de SS luitenant-kolonel 
Paetsch.  De eerste eenheden die deze divisie in beweging 
zette, zijn het divisie verkenningsbataljon o.l.v. SS kapitein 
Brinkmann, een infanterie-eenheid o.l.v. SS kapitein Eu-
ling en een gevechtsgroep gevormd uit tankbemanningen 
van het tankregiment, o.l.v. SS majoor Reinhold. De DivCp 
werd snel naar Didam verplaatst.
Om 15.00 verscheen veldmaarschalk Model op het hoofd-
kwartier van het Bittrich. Hij autoriseerde de al lopende 
operationele maatregelen en taakverdeling tussen de beide 
divisies en plaatste het hoofdkwartier van Bittrich onder 
rechtstreeks bevel van Heeresgruppe B16. Om 17.30 gaf hij 
vervolgens een schriftelijk bevel uit, waarin hij de drie ge-
allieerde luchtlandingsgebieden rond Eindhoven, Nijme-
gen en Arnhem  verdeelde over drie ondercommandanten. 
Generaal Student en zijn 1e Fallschirmjäger Armee moest 
het Britse grondoffensief stoppen en de luchtlandingen 
van 101 (US) Airborne Division noord van Eindhoven be-
strijden. Student werd hiertoe versterkt met meerdere 
kampfgruppen, waaronder enkele gepantserde. Het be-
strijden van de Amerikaanse luchtlandingen van 82 (US) 

14  Het parool was: “Jeder schlägt sich nach Arnheim zur 
Front durch – Front is da, wo es schieẞt!
15  Ook voor Möller was Arnhem geen onbekend terrein. 
Ook hij was er in 1940 doorheen getrokken richting Grebbeberg 
en had destijds bij Renkum nog een brug moeten repareren.
16    Dit vergemakkelijkte Duitse tegenmaatregelen, om-
dat de bevelen niet langer via de commandopost van het 1e 
FallschirmjägerArmee doorgegeven moesten worden om de 
vechtende troepen te bereiken. Zowel de aanvoer van reser-
ve-eenheden als de logistieke verzorging werd dus rechtstreeks 
door de Heeresgruppe gecoördineerd.
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Airborne Division bij Nijmegen werd toevertrouwd aan 
Wehrkreis VI, die hiertoe extra fallschirmjäger eenheden 
van generaal Meindl werd beloofd. Het 2e SS Panzerkorps 
hield zich bezig de aanval vanuit het noorden en oosten 
op het operatiegebied Arnhem en vanuit het noorden op 
Nijmegen. Het korps zou ter versterking een gemotori-
seerd infanteriebataljon van Wehrkreis VI en daarnaast de 
280e Sturmgeschutz Brigade onder bevel krijgen.17 De We-
hrmachtbevelhebber Niederlanden, generaal Christiansen 
had de taak om de landingsgebieden bij Arnhem vanuit het 
noorden en westen aan te vallen, waarbij hij de samenge-
stelde divisie van Von Tettau kon gebruiken, die net boven 
de Waal de opvanglinie bezette. Een compleet en gedetail-
leerd bevel werd door Model al op de eerste dag rond 23.15 
uitgeven.1819

Met de eerste slag waren ongeveer twee luchtlandingsbri-
gades en wat ondersteunende divisie troepen geland. Lath-
bury’s 1e Parabrigade moest oprukken naar de bruggen van 

17  Deze Sturmbrigade kwam nota bene van oefenterrein 
Oxbull uit Denemarken!
18  Daarnaast speelde op de achtergrond SS generaal Hans 
Rauter (Höherer SS- und Polizeiführer „Nordwest“) een stimu-
lerende rol door diverse NLD en Duitse SS eenheden vrij te ma-
ken van bewakingsdiensten en op geïmproviseerde wijze naar 
Arnhem te dirigeren. 
19  Intussen heeft Harzer zijn CP verplaatst naar het oude 
hoofdkwartier van de gesneuvelde stadscommandant van Arn-
hem generaal Kussin en neemt Bittrich met zijn korpshoofd-
kwartier de oude locatie over Harzer in Velp. 

Arnhem, terwijl Hicks 1e Luchtlandingsbrigade de lucht-
landingsterreinen moesten verdedigen om het landen van 
de tweede slag mogelijk te maken20. Om 15.00 begonnen 
de eenheden van Lathbury aan hun opmars, maar liepen 
al snel vast op het scherm van het SS bataljon van Krafft 
en de alarmeenheid van Gräbner. Later op de middag en 
de vroege avond slaagden enkele Britse gevechtspatrouil-
les de Duitse posities te omtrekken en wel de buitenrand 
van Arnhem te bereiken. Eén van deze gevechtspatrouil-
les doodde de al eerder genoemde Duitse stadscomman-
dant Kussin. Het 2e Parabataljon van John Frost had wel 
een succesvolle opmars via de meest zuidelijke route, via 
Heelsum, Heveadorp en de Westerbouwing. Deze eenheid 
kwam in gevechtscontact met de naar de westrand van 
Arnhem oprukkende Duitse alarmeenheden. De spoor-
brug over de Rijn werd tijdig op geblazen door een aan-
wezig Duits Sprengkommando. 2e Parabataljon (versterkt 
met elementen van 3 Parabataljon) vocht zich een weg naar 
de hoofdbrug van Arnhem en slaagde erin de noordelijke 
oprit en de directe omgeving te bezetten.21

Net tevoren om 18.00 uur was echter het verkenningsba-
taljon van Gräbner in volle vaart over de brug gereden rich-
ting Nijmegen. Hij had na zijn doortastend optreden in 
West Arnhem opdracht om vervolgens de situatie in Nij-

20  In dit plan waren er dus maar 3 bataljons van de 12 ter 
beschikking om het divisie aanvalsdoel te bereiken
21  A coy bereikt 2000 uur de brug. B Coy blijft bij pon-
tinbrug en C Coy raakt in gevecht met Luftwaffe eenheden en 
later waarschijnlijk KG Moller. Pas middernacht komen er Pan-
zergrenadiere van 10 SS die de troepen van Frost afgrendelen

Figuur 4: De Duitse hoofdrolspelers, Model, Student (wat meer naar achteren), Bittrich, Knaust en Harmel.
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megen te verkennen. Tegen de orders in liet Gräbner ech-
ter geen veiligheidsbezetting achter bij de brug, waardoor 
die slechts verdedigd werd een tiental bewapende soldaten 
van het stadcommando en wat luchtafweergeschut.22 
De Duitse bevelsverhoudingen werden nu wat verwar-
rend. Het verkenningsbataljon van Gräbner werd nu on-
der bevel gesteld van de 10e SS Panzerdivision Frundsberg 
die immers voor de situatie in Nijmegen verantwoorde-
lijk was. Als compensatie kreeg de 9e SS Panzerdivision 
Hohenstauffen het verkenningsbataljon van de 10e SS 
Panzerdivision Frundsberg toegewezen. Deze eenheid 
(Kampfgruppe ‘Brinkmann’) had echter een veel geringere 
gevechtskracht. Kampfgruppe ‘Brinkmann’ rukte ook op 
richting de brug over de Rijn bij Arnhem en raakte rond de 
schemering om 20.00 uur in gevecht met het Britse 2e Para-
bataljon van Frost die intussen de noordelijke oprit van de 
brug had bezet. Net zoals andere, voor Nijmegen bestem-
de, Duitse eenheden, waaronder het bataljon Euling van 
de 10e SS Panzerdivision Frundsberg en de Kampfgruppe 
Trapp (3e cie van het 21e Panzer-Grenadier Regiment 10e 
SS Panzerdivision Frundsberg). De noordelijke oprit van de 
brug was nu echter in Britse handen en de eenheden van 
de 10e SS Panzerdivision Frundsberg moesten daarom een 
andere manier vinden om de Rijn over te steken en naar 
Nijmegen te verplaatsen.  

Het SS bataljon van Krafft trok zich na invallen van de duis-
ternis rond 21.30 vechtend terug richting Arnhem en sloot 

22  Wel bleven 10 van zijn 39 SdKfz pantservoertuigen in 
Arnhem/ Oosterbeek achter.

zich noord aan bij verdedigingslijn van de intussen in West 
Arnhem gevormde Kampfgruppe ‘Spindler’. Deze Kamp-
fgruppe ‘Spindler’ was geïmproviseerd samengesteld uit 
diverse Alarmeinheiten van de 9e SS Panzerdivision Ho-
henstauffen en stond onder krachtige leiding van SS lui-
tenant-kolonel Spindler, de commandant van het artillerie 
regiment. De kampfgruppe bestond uit twee infanterie-
compagnieën gevormd uit artilleristen, een geniecompag-
nie o.l.v. SS majoor Müller gevormd uit het geniebataljon 
van de divisie en een compagnie gevormd uit de lucht-
verdedigingsbatterij o.l.v. SS luitenant Gropp. Müller had 
eerder zijn eenheden vanuit het centrum van Arnhem la-
ten aanvallen naar het westen richting Oosterbeek via de 
doorgaande wegen. De gevechten concentreerden zich o.a. 
rond het Elisabeth ziekenhuis en het hoge gebied bij ‘Den 
Brink’, die beide de opmarsroutes van de Britten beheers-
ten. Het krachtige optreden van Kampfgruppe ‘Spindler’ 
voorkwam dat het Britse 1e en 3e Parabataljon zich konden 
aansluiten bij het naar de brug doorgebroken 2e Parabatal-
jon van Frost. Het SS bataljon van Krafft werd na aanslui-
ting ook onder bevel van Spindler geplaatst.
In de nacht van 17 op 18 september kwamen er echter zoveel 
‘Alarmeinheiten’ bij aan Spindler dat een herstructurering 
nodig werd geacht. Er werden twee nieuwe kampfgruppen 
gevormd. Eén extra kampfgruppe werd gevormd rond de 
kern van de Sturmgeschutz Abteilung (mobiel anti-tank 
geschut) van de divisie en kreeg de naam SS kapitein von 
Allworden. De eenheid had ook enkele PanzerJäger IV en 
Jagdpanthers en werd verder versterkt met uitgestegen 
bemanningen en marinepersoneel ter sterke van drie in-
fanteriecompagnieën. Daarnaast werd de Kampfgruppe 

Figuur 5: Kampfgruppe Brinkmann
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‘Harder’ gevormd vanuit het tankregiment van de divisie, 
geleid door SS luitenant Harder. Deze laatste bestond uit 
een compagnie tankbemanningen, compagnie logistiek 
personeel en een marine eenheid. Alle deze eenheden wer-
den als infanteriecompagnieën ingezet. De snelle reacties 
en improvisatievermogen van Duitse zijde is opmerkelijk 
en doorslaggevend. Uit het niets werden eenheden samen-
gevoegd tot krachtige eenheden en on-the-fly werden hier 
continue arriverende eenheden aan toegevoegd. De Sperr-
linie werd sterker en sterker.23

Aan de westzijde van de landingsterreinen reageerden de 
Duitsers trager. SS kolonel Lippert ontving pas om 19.00 
uur het bevel om zich met zijn trainingsschool te melden 
bij het divisie hoofdkwartier van von Tettau op de Greb-
beberg. Hier heerste verwarring en ontbrak een duidelijk 
inlichtingenbeeld over de omvang en de plaatsen van de 
geallieerde luchtlandingen. Het gebrek aan inlichtingen 
verhinderde dan ook snelle en gecoördineerde inzet van 
Duitse eenheden in deze sector. Eén van de eerste eenhe-
den die in actie kwam en gevechtspatrouilles richting de 
landingsgebieden zond was het Nederlandse  SS Wachba-
taillon 3 van SS kapitein Helle. Deze onervaren eenheid 
liep echter aan de rand van de Ginkelse Heide met haar 
verkenningseenheid in de nacht een hinderlaag24. Von Tet-

23  Na inzet van de Sturmbrigade 280 op 19 sept boven-
langs (museum) en onderlangs werden de Stugs verdeeld over 
KG Spindler en KG Allworden.
24  De andere compagnieën van Wachbatallion 3 wisten op 

tau gebruikte de nacht om eenheden uit het Waalfront te-
rug te halen en in te zetten tegen de landingsgebieden. De 
arriverende eenheden werden onder bevel SS kolonel Lip-
pert geplaatst die zijn eenheid zag groeien tot regiments-
sterkte. In de nacht van 17 op 18 september zuiverden deze 
eenheden de bossen direct ten westen van de landingsge-
bieden. Daarnaast werden zes andere grotere en kleinere 
kampfgruppen gevormd uit eenheden die vanuit West Ne-
derland werden aangevoerd. Hierin zat maar één ervaren 
eenheid: SS Kampfgruppe ‘Eberwein’, gevormd uit twee 
compagnieën van de al genoemde SS Unterfuhrerschule 
van SS kolonel Lippert.  Verder had alleen de kampfgruppe 
gevormd uit het Ausbildung und Ersatz Regiment Herman 
Göring (komend vanuit vliegveld Valkenburg bij Katwijk) 
enige gevechtswaarde. Eén compagnie van dit trainings-
regiment werd vanuit het westen richting Nijmegen ge-
stuurd.

Nijmegen
Ook in Nijmegen was het chaos. De organisatie van de 
Duitse tegenmaatregelen was aanvankelijk in handen van 
kolonel Henke, die met zijn staf van een Fallschirmjäger 
Training Regiment, drie compagnieën van Ersatz Batalli-

18 sep de Ginkelse Heide te veroveren op de KOSB. Temidden 
van dit gevecht landde de 4th Para Bde in een hot landingzo-
ne. Daarna werd Wachbatallion 3 uiteengeslagen. Later zijn ze 
gereorganiseerd en ingezet tegen de noordkant van de Ooster-
beekse perimeter.

Figuur 6: Duitse oversteek bij Pannerden
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on 6 (Wehrkreis VI) en een compagnie van het Ausbildung 
und Ersatz Regiment Hermann Göring de stad in stad van 
verdediging probeerde te brengen. Hij gooide gevechts-
voorposten in een waarschuwingsring in de buitenwij-
ken van de stad en concentreerde zijn gevechtskracht in 
twee kleinere bruggenhoofden ten zuiden de Waal rond de 
spoorbrug en wegbrug. De belangrijkste weerstandsgebie-
den waren de twee verkeerspleinen 1 km ten zuiden van 
de beide bruggen, namelijk het Keizer Karel Plein en het 
Keizer Lodewijk Plein.
De gelande Amerikaanse eenheden waren relatief passief 
en bezig zichzelf te organiseren. Pas om 18.30 werd de eer-
ste verkenningspatrouille Nijmegen ingestuurd. De eerste 
gevechtseenheden van de 10e SS Panzerdivision Frunds-
berg arriveerden in de nacht van 17 op 18 september. Ge-
dwongen door de Britse verovering van de Arnhem brug 
en gederouteerd over het veer bij Panningen arriveerden 
de elementen van het SS bataljon ‘Euling’ en Kampfgrup-
pe ‘Reinhold’. Het 10e SS Pionier Batallion begon gelijk een 
geïmproviseerde veerdienst over de Rijn en probeerde met 
alles wat dreef zoveel mogelijk troepen en materiaal over 
te zetten. 

Gräbner met zijn 9e SS Aufklärungsbatallion arriveerde om 
1900 uur in Elst, vond hier geen vijand en zette zijn opmars 
richting Nijmegen voort. Om 20.00 hoorde Gräbner via de 
radio dat de brug bij Arnhem in handen van de vijand was. 
Ondanks dat hij orders had van kolonel Harmel (cdt 10e 
SS Panzerdivision Frundsberg) om in Nijmegen te blijven, 

draaide Gräbner25 zijn eenheid om en reed weer richting 
Arnhem. Het feit dat hij geen vijand in Nijmegen had ge-
vonden, maar dat de vijand wel een belangrijke brug in zijn 
rug bezette deed hem orders negeren. Zijn eenheid bracht 
de nacht door in Elst, dus ten zuiden van de Rijnbrug.
De vijand had echter de bruggen bij Grave en over het 
Maas-Waal kanaal bij Heumen in bezit genomen en was 
inmiddels Nijmegen binnengedrongen. Twee compagnie-
en van het 508e Parachute Infantry Regiment van 82 (US) 
Airborne Division probeerden de bruggen met een blikse-
mactie te veroveren, maar raakten in zwaar gevecht met de 
verdedigende eenheden van Henke en de intussen arrive-
rende SS eenheden van de 10e SS Panzerdivision Frunds-
berg.
Duitse ‘Alarmeinheiten’ ten oosten van de stad begonnen 
ook hier te arriveren en werden in onder bevel van 406 Lan-
desschützen Division geplaatst.26 Deze divisie formeerde 
vier kampfgruppen (‘Stargaard’, ‘Fürstenberg’, ‘Greschick’ 
en ‘Goebel’) en kreeg de opdracht om bij dagaanbreken 18 
september de door de Amerikanen bezette bruggenhoof-
den en Groesbeek aan te vallen.

25  Laatste inzichten zijn dat Gräbner opdracht kreeg van 
de operatie officier van 10 SS Panzerdivision
26  Toen later meer eenheden ten oosten van Nijmegen ar-
riveerden, werd hier de geïmproviseerde Korpsstaf ‘Feldt’ boven 
geplaatst

Figuur 7: oversteekplaats bij Pannerden
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ARMY REBUILDS ARTILLERY ARM 
FOR LARGE-SCALE WAR

The service’s new AimPoint plan builds very different forces for Europe 
and the Pacific – but new high-level artillery HQs are central to both. 

WASHINGTON: Call it the once and future king of battle. The Army’s 
artillery branch, neglected over 20 years of hunting guerrillas, is being 
revived as the long-range striking arm for multi-domain warfare against 
Russia and China. That will affect everything from what missiles the 
service buys, to which officers get promoted, to how the service orga-
nizes itself for battle – a force structure outlined in a new Army Futures 
Command study called AimPoint.

Sydney J. Freedberg Jr

The biggest change? Having al-
ready created two experimen-
tal Multi-Domain Task Forces 

built around artillery brigades, the 
Army now plans to build new high-le-
vel headquarters called Theater Fires 
Commands to coordinate long-range 
missile warfare on a continent-wide 
scale.
“That is a direct output of AimPoint,” 
said Lt. Gen. Eric Wesley, whose Fu-
tures & Concepts Center developed 
the force structure plan. While the 
Theater Fires Commands do not ex-
ist yet, he said, the service has already 
begun setting aside manpower in its 
Total Army Analysis process to staff 
them.
In AimPoint’s vision of the future, “the 
brigades largely look very similar to 
what you might see right now… except 
for your [increased] ability to connect 
to national assets” in space and cyber-
space, Lt. Gen. Wesley told reporters 
last week in a wide-ranging discussion. 
The big changes, he said, will come 
at higher levels – division, corps, and 
theater command – that have largely 
played a supporting role in highly lo-
calized counterinsurgency operations, 
but which must take the lead in coor-
dinating large-scale campaigns against 
well-armed nation-states.

“If you look at echelons above bri-
gade, what we’re having to do is build 
out our capacity to fight large-scale, 
campaign-quality combat,” he said. 
“Those echelons we have mortgaged 
a bit in the last 20 or 30 years because 
our BCTs [Brigade Combat Teams] 
were so powerful relative to our op-
ponent. [Today], because we are being 
contested in all domains and our two 
peer competitors are investing in their 
militaries, we have to build back some 
of that campaign quality at echelon, 
with the distinction being you’ve got 
to have information warfare, you’ve 
got to have cyber, you’ve got to have 
space access.”
Once the shooting starts, however – 
and even before, when you’re trying to 
deter the other side from shooting at 

all – you still need old-fashioned fire-
power, with a 21st century twist.
Artillery has been a US Army strength 
since World War II, when its ability to 
quickly coordinate far-flung howitzer 
batteries to pour overwhelming fire 
on a chosen target was one of the few 
things the German Wehrmacht feared. 
But back then, and even throughout 
the Cold War, the limits of radio net-
works, artillery range and precision 
targeting meant artillery could only 
be decisive on the tactical level, sup-
porting the face-to-face battle of in-
fantry and tanks.
Today, however, the precision-guid-
ed missiles that the US, Russia, and 
China are developing have such long 
ranges – hundreds or thousands of 
miles – that you need satellites to spot 
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suitable targets and send back target-
ing data, plus superior cyber warriors 
to protect that communications net-
work from hostile hackers. Bringing 
all those technologies together in the 
right organization with well-trained 
personnel, and artillery can make a 
decisive impact on theater-wide oper-
ations or even the strategic level.
Dead Branch Resurrecting? 
But there’s a problem. Over the three 
decades between the end of the Cold 
War and the reawakening to Russian 
and Chinese threats, the Army ne-
glected its artillery branch. In 2002, 
the Army actually disbanded the ar-
tillery brigades in its divisions and 
dispersed their component battalions 
across its armor and infantry bri-
gades. Then, in Afghanistan and Iraq, 
US firepower was so overwhelmingly 
superior, and air support was so read-
ily available for even small patrols, 
that artillery troops rarely got to fire 
their guns, even in training, and were 
routinely retasked for other duties. By 
2008, three artillery colonels co-wrote 
a paper that called their arm of service 
a “dead branch walking.”
Meanwhile, Russian and Chinese 
howitzers, rocket launchers and sur-
face-to-surface missiles came to not 
only outnumber but also outperform 
their aging US counterparts. That 
led Lt. Gen. Wesley’s predecessor as 
the Army’s chief futurist, Lt. Gen. 
H.R. McMaster, to tell Congress in 
2016 that “we are outranged and out-
gunned.” The next year, in October 
2017, the Army officially made Long-
Range Precision Fires its No. 1 mod-
ernization priority.
Now the Army is urgently developed 
new artillery systems, from rock-
et-boosted, precision-guided how-
itzer shells with a range of 40 miles, 
to 300-plus-mile tactical missiles, to 
hypersonic weapons that can fly thou-
sands of miles at more than Mach 10. 
But technology alone is not enough.
After two decades of its soldiers rarely 
getting to use artillery, the Army now 
needs experienced gunners to run its 
new high-level Fires Commands and 
make the most of its new long-range 
missiles. Sure, infantry and tank bri-
gade commanders can call in strikes 

on the targets they see in front of 
them in a tactical fight. But it takes se-
nior artillery officers and experienced, 
specialist staff to choose the most 
critical targets for an entire theater 
of war and to coordinate long-range 
strikes over hundreds of miles. While 
the Army recreated division-level ar-
tillery headquarters in 2014, it is now 
studying long-range fires commands 
at the corps and theater levels.
What’s more, the different theaters 
will require a different mix, not only 
of artillery systems, but of all the 
supporting players being developed 
as part of the Army’s “Big Six”: Long-
Range Precision Fires, Next Genera-
tion Combat Vehicles, Future Vertical 
Lift, Networks, , Air & Missile Defense 
(also an artillery branch mission), and 
Soldier Lethality gear.
For Indo-Pacific Command, focused 
on the Chinese threat, the vast ex-
panse of ocean means the Army must 
support the Navy. That means long-
range artillery batteries – very long 
range, given the distances involved 
– based on friendly islands to control 
the surrounding sea lanes, forming 
unsinkable anvils for the Navy’s high-
ly mobile hammer. But, Wesley said, 
that also requires advanced air and 
missile defense systems to blunt the 
enemy’s own long-range salvos, long-
range high-speed aircraft to move 

ground forces from island to island 
and a sophisticated, secure network 
to coordinate it all.
In Europe, by contrast, the distances 
are shorter – requiring a different mix 
of missiles – and ground combat is the 
central front, with small and largely 
landlocked seas on either flank. That 
makes armored ground vehicles and 
soldier gear, from new rifles to tar-
geting goggles, much more important 
than in the Pacific.
Those profound differences mean 
the Army cannot create a single uni-
versal unit with one set of equipment 
that can adapt to every situation, as 
the cancelled Future Combat Sys-
tems program once attempted. Even 
if a one-size-fits-all Army somehow 
made sense tactically, Wesley said, it 
wouldn’t work out technologically. 
With rapid advances in computing 
affecting everything from targeting 
to logistics, there’s no way to develop 
a new piece of equipment, mass-pro-
duce it and issue it to every brigade 
across the Army before something 
new and better comes along. Instead 
of “pure fleets” where every brigade 
has the same software, trucks, mis-
siles, etc., organized in the same way, 
the Army must tailor its forces to the 
theater.

https://breakingdefense.com/2020/04/army-lockheed-prsm-missile-aces-third-flight-test/
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JOINT ARCTIC TRAINING 2020

Vroeg in de ochtend ,op 3 februari, vertrokken we met de bus vanuit ’t Harde naar Eindhoven Airport richting 
Noorwegen. Aangekomen op Airport Bardufoss werden we met bussen naar het kamp Skjold gebracht. Hier 
werden wij opgevangen en verwelkomt door de Batterijopper en de SMO. Sjouwend en volgepakt met tassen  
begaven wij ons naar de legeringsgebouwen in een ijzig landschap. 

De reden dat de Charlie Batterij van de 41e afdeling 
artillerie zich zo ver boven de poolcirkel bevond is 
de Amphibious task group 2020 (ATG 2020). Dit 

is een amfibische taakgroep van meerdere internationale 
spelers, zoals de Amerikanen, Britten en zo ook de Neder-
landse Marine. Deze taakgroep staat vanaf 2020 paraat om 
overal ter wereld amfibische taken uit te kunnen voeren 
. De 120mm Batterij is naast vuursteunmiddel voor de 
Landmacht ook toebedeeld aan de Marine, meer speci-
fiek het Korps Mariniers. Voordat een dergelijke taakgroep 
operationeel ingezet kan worden is er enige training no-
dig. En welk landschap en klimaat is er nou meer geschikt 
dan het zware arctische klimaat? Als je hier kan opereren, 
dan kan je het vrijwel overal. 

Dit geldt dus ook voor de vuursteun batterij uit t’Harde. 
Al een aantal jaar haakt de 120mm batterij aan in het win-
tertrainingsprogramma van het Korps Mariniers. Hoewel 
dat het een fysiek en mentaal pittige training is bevalt het 
altijd goed. De batterij is in die tijd, meer veelzijdig gehard 
en getraind geworden. Wat ten goede komt op het opera-
tionele vlak, zo ook in het meer gematigde Europese kli-
maat. 
De volgende dag gingen we onze plunjebalen en tassen op-
halen uit de containers die per schip waren vervoert. De 
Batterij ging zich voorbereiden op een dag en nacht in het 
zware arctische klimaat. De reden hiervan was een kor-
te opfrissing van onze skills en drills. Deze skills en drills 
kunnen levensreddend zijn en zijn benodigd om te kun-
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nen overleven boven de poolcirkel. Op het kamp volgden 
we herhalingslessen m.b.t. lawinegevaar, en veel voorko-
mende letsels in dat klimaat. Ook kregen we les in het op-
zetten van de ECW (Extreme Cold Weather) tent. Later in 
de week gingen we een dagje het veld in. Overdag ging er 
een kleine groep militair skiën. Het grootste gedeelte ging 
echter laplanderen, oftewel een verplaatsing doen te voet 
met behulp van sneeuwschoenen (Laplanders). Dit is ook 
de techniek voor de batterij om te kunnen verplaatsen in 
het ijzige terrein, naast het voertuig de BV206. Aansluitend 
vond de overnachting plaats. Eindoordeel was dat de aan-
geleerde skills en drills er nog goed inzaten bij de batterij. 

We waren klaar voor de langere en grotere oefeningen. 
De rest van de week stond in het teken van het voorberei-
den voor de AWT-1 (Arctic Warfare Training 1). Dit bete-
kende het voorbereiden en onderhouden van al het essen-
tiële materieel. Zo ontstond het idee om de groene delen 
van de  BV’s wit te verven. Iets wat binnen de Landmacht 
wel vaker wordt gedaan, maar bij het Korps Mariniers 
nieuw was. Wederom een mooi voorbeeld van de kracht 
van joint optreden. Het concept was goed, de uitvoering 
dient nog verder uitgewerkt te worden. De BV’s waren veel 
beter gecamoufleerd en vielen beter weg. De verf echter 
droogde niet goed op door de koude. Dit zal de volgende 
training verder worden uitgewerkt.  
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In het weekend was er ook tijd voor ontspanning in de 
vorm van ‘het Novicefeest’. Dit is het feest om de novice 
fase, de elementaire wintertraining, af te sluiten. Van de 
batterij waren er deze keer geen zogenoemde ‘novicen’ 
mee. Het peloton en staf 
element dat in Noorwegen 
zat was een ervaren en al 
wintergetrainde club. Des-
ondanks was het leuk om 
erbij te zijn. Er was veel 
gezelligheid en vertier. We 
werden geëntertaind door 
een DJ en twee acts. Verder 
was er de mogelijkheid om 
activiteiten te doen zoals 
ijsvissen, skiën, mee met de 
hondenslee of een dag naar 
de stad Tromso. 
Na het weekend gingen we 
dinsdag met de bus naar het 
oefengebied voor een trai-
ning van 10 dagen te velde. 
Dit was de AWT-1, bedoeld 
om op niveau 3 te trainen 
in het arctische gebied.  We 
begonnen de training met de FTX (field training exercise). 
Het was wel weer even wennen, want het is een totaal an-
der optreden dan in Nederland. Alles duurt langer in het 
poollandschap. Rust en routine worden enorm belangrijk 
om materieel en personeel zo lang mogelijk inzetbaar te 
houden. En het simpele in stelling krijgen van een mortier 
kan uren duren in plaats van de 7 minuten in Nederland. 
Dit heeft te maken met onder andere sneeuwdiepte en de 
begaanbaarheid van het terrein.  Maar na een paar dagen 
had je wel weer de smaak te pakken en was het peloton 
aardig ingespeeld op elkaar en op het terrein. Later die 
week werd er met een drone over ons heen gevlogen om 
te kijken wat het effect was van de camouflage in de arctic. 
De Batterij is serieus bezig met het testen en herzien van 

nieuwe TTP’s en procedures, zo ook dit voorbeeld. Hier-
uit is een andere manier van camoufleren ontstaan, waar-
door het effect van camoufleren niet verloren gaat, maar je 
meer snelheid in het afbreken krijgt. Daarnaast wordt de 

call voor het camoufleren 
en hoe hier mee om wordt 
gegaan bij de commandant 
ter plekken belegt. Verder 
werd er tijdens de FTX aan-
dacht besteed aan quick ac-
tions, contactdrills, en stel-
lingen uitzetten. Na de FTX 
gingen we over op een LFX 
(life fire exercise. Tijdens de 
eerste schietdag stonden 
we op zachte ondergrond. 
Dit zorgde er voor dat als er 
een schot uit ging het mor-
tier steeds verder weg zakte 
in de grond. Weer een voor-
beeld van de onvoorspel-
baarheid van dit terrein. De 
ondergrond kan een enor-
me uitwerking hebben op 
het mortier. In verband met 

tijdsdruk en onvoorspelbaarheid van de ondergrond beslo-
ten we dat de verharde wegen het meest efficiënt waren. 
Dit werd positief ontvangen binnen het peloton, want een 
pauze van het vele graven van de putten was welkom. Na-
dat de LFX was afgelopen verplaatsten we terug naar het 
kamp Skjold voor onderhoud. Hierna was het tijd voor een 
welverdiend weekend. 
Na het OSD (operational stand down) gingen we voor 6 
dagen het veld in (AWT-2). Deze training was gericht op de 
integratie van alle eenheden van 2MCG (Marine Combat 
Group). Wij als batterij vielen onder het RSTA (Reconnais-
sance Surveillance en Target Acquisition Squadron) Hier-
onder vallen alle FST’s, UAV’s, Schutters lange afstand en 
mortieren. We begonnen deze keer met een LFX. Hierin 
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werden een aantal life runs gedaan door de squadrons on-
dersteund door vuursteun van ons. Na deze dag gingen we 
over op de FTX. Tijdens deze oefening werden wij ingezet 
als vuursteun asset voor de mariniers (blue force) die te-
gen een echte oefenvijand vochten (red force). Deze oefe-
ning werd tevens ondersteund door MCTC, wat het effect 
van acties duidelijk kon maken. Dit zorgde voor een zeer 
dynamische oefening. Met name de counter-battery fire 
dreiging maakte het een inspannende training. Al met al 
zijn we in de oefening zeer vaak ingezet. Door onze nauw-
keurigheid en snelheid maakte wij van ons peloton een 
betrouwbare asset. Uit de after action reports is gebleken 
dat wij samen met de 81mm van de mariniers zo’n 15-20% 

van de vijand hadden gesleten. Een enorme overwinning 
op het gebied van vuursteun. Door de extreme weersom-
standigheden werd deze oefening op de laatste avond stil 
gelegd. Ergens jammer maar wederom een beeld van de 
extremiteit van dit klimaat. De volgende ochtend gingen 
we terug en werd het onderhoud opgepakt met aanslui-
tend het laatste OSD weekend.
De laatste oefening op het programma was Cold Response. 
De certificerings oefening voor de gehele ATG. Het zou een 
oefening worden met meerdere Marine assets en 2 grote 
amfibische landingen. Ook de Charlie batterij zou amfi-
bisch landen om de infanterie te kunnen ondersteunen. 
Dit zouden wij doen vanaf Zr.Ms Johann de Witt. Toen we 
aankwamen bij het schip werden we met een LCU naar het 
schip getransporteerd. Op het schip werden we opgeno-
men in de routine aldaar. 
Helaas is de oefening Cold Response tijdens de plannings-
fase gestopt. Dit had verband met het uitbreken van de 
COVID-19 pandemie. 
Ondanks het eerder stoppen van de oefening is het zeer 
nuttig geweest. Het niveau mbt artisch optreden van het 
120mm peloton is nog nooit zo hoog geweest. Tevens heb-
ben wij oude TTP’s kunnen bestendigen of aan kunnen 
passen. Daarnaast hebben wij als Charlie batterij laten zien 
dat wij iedere opdracht zo goed mogelijk uit zullen voeren.

Rijder1 Lars Parisius

50

Tactiek & Techniek



STINGER-TEAM ACTIEF VANAF MARINESCHEPEN

Tijdens de grote NAVO-oefening Cold Response, halverwege maart, zijn Luchtverdedigers van het DGLC 
actief geweest vanaf Marineschepen. Helaas hebben zij hun deelname voortijdig moeten afbreken door de 
omstandigheden rondom COVID-19. De militairen hebben desondanks waardevolle ervaring  opgedaan op 
het gebied van optreden vanaf schepen en het samenwerken met de Koninklijke Marine. 

De militairen hebben belangrijke pro-
cedures kunnen beoefenen aan boord 
van Zr. Ms. SNELLIUS, een hydrogra-
fisch opnamevaartuig van de Konink-
lijke Marine. Deze schepen zijn voor 
luchtverdediging afhankelijk van der-
den, maar kunnen voor nabije lucht-
verdediging gebruik maken van STIN-
GER-Teams. Uitgerust met een van de 
schouder te lanceren STINGER-raket, 
kunnen luchtverdedigers van DGLC 
luchtdreigingen van helikopters en 
vliegtuigen effectief bestrijden.
Voor de Koninklijke Marine was dit 
een belangrijke oefening, want in 2020 
heeft NLMARFOR de leiding over het 
amfibische deel van de NAVO-reactie-
macht. Deze taakgroep moet overal 
ter wereld binnen 30 dagen inzetbaar 

zijn voor operaties. Cold Response 
was dit jaar de grootste militaire oe-
fening in Noorwegen. Bijna 15.000 
militairen uit 9 verschillende landen 
namen hieraan deel. 

STINGER-PELOTON 
De afgelopen maanden is er bin-
nen het DGLC gekeken naar de 
mogelijkheden om het optreden 
met de flexibele STINGER –raket 
een impuls te geven. Met de op-
richting van een speciaal STIN-
GER-peloton is het DGLC in staat  
om hoog-mobiele eenheden zoals 
11 Luchtmobiele Brigade of het 
Korps Mariniers te beschermen 
tegen helikopters en gevechts-
vliegtuigen. Het personeel dat als 

STINGER-team ingezet kan wor-
den, moet daarvoor mentaal en fy-
siek sterk in de schoenen staan. 
Het nieuwe Stinger MANPAD peloton 
biedt alleen een extra capaciteit voor de 
nabije luchtverdediging van de snel inzet-
bare eenheden van Marine en Landmacht 
en bescherming van bepaalde schepen. 
Deze luchtverdediging voor de korte af-
stand kan met de huidige omvang een-
malig over één as worden ingezet.
Tijdens de oefening Cold Response 
hebben de militairen tijdens extreme 
arctische omstandigheden opgetre-
den. Tevens hebben zij praktische ken-
nis opgedaan voor het werken vanaf 
schepen onder wisselende weersom-
standigheden.

Foto’s Elnt Kevin
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In modern battlefields, spotting the enemy in time 
and acting on real-time information has become a 
critical capability. The precise location of enemies 
in modern combat is not always known, even if the 
general area of their activities is. 

In order to detect the enemy in time, it is vital to persis-
tently acquire an area and possess an ability to strike when 
a target does emerge. Such missions are the specialty of 
IAI’s loitering munitions.
They are designed to operate in complex arenas and to 
immediately detect moving targets on foot or in a vehicle. 
Having a loitering munition in the sky with the right sen-
sors is the surest way to strike such adversaries. 
Israel Aerospace Industries (IAI) family of loitering muniti-
ons are the ideal match for the time-critical, evasive enemy 
targets of the modern battlefield. 
The munitions do not simply loiter idly and without pur-
pose; rather, they resemble an alert hunter on the prowl 
that patiently watches and waits for its target to reveal it-
self, and which pounces just at the right time. 
Loitering munitions are able to stay in the relevant area of 
combat operations for an extended period of time, and use 
sensitive electro-optic or anti-radiation sensors to acqui-
re an entire area in which enemy activity is known to be 
happening. 
Ground forces can operate loitering munitions from fu-
rther back behind the frontline, or operate them on the 
frontline using tablets.  

IAI’S LOITERING MUNITIONS 
PERFECTLY SUITED FOR THE 
MODERN CHALLENGE OF 
TIME-SENSITIVE TARGETS 
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In the 1980s, IAI pioneered the loitering munitions field 
with its development of the Harpy platform. The doctri-
ne of deploying fleets of Harpy’s to overcome intelligence 
gaps on enemy activity was born. 
Later, the larger Harop platform was born, and in recent 
years, IAI has continued to act as a trailblazer in the area 
by releasing loitering platforms that serve the tactical level. 
The Mini Harpy is powered by an electrical engine, and 
has dual homing capabilities; both anti-radiation and elec-
tro-optical. 
Weighting 40 kilograms, the Mini Harpy is vehicle -lun-
ched like the Harop, but it has broadened its sensor spec-
trum, including both radiation-sensors and day and night 
electro-optical sensors at the same time. It can monitor 
larger areas and it enables forces to look at targets in a 
broad manner, rather than searching for them through a 
straw. 
The anti-radiation sensor can guide the camera on-board. 
The Mini Harpy carries an eight-kilogram explosive war-
head and can strike targets within a 1-meter accuracy 
range. Its range of operation is 100 kilometers, enabling 
ground units to operate from far back if needed. 

IAI’s Rotem loitering quadcopter munition is the se-
cond tactical solution, which can even serve the indi-
vidual soldier level. With a range of 10 kilometers, it is 
relevant for units up to the battalion level. 
The Rotem enables individual soldiers to put eyes in the 
sky over the next hill, beyond line of sight, and to strike 
enemies as soon as they are visible. This can all be done 
at a very low cost. 
The Rotem provides tactical field units with a new ad-
vantage against adversaries. If it does not receive an 
attack authorization, the Rotem can fly back and have 
its battery replaced for a new mission.  It carries elec-
tro-optical day and night sensors. 
IAI’s loitering munitions don’t just hover in the sky. Like 
alert hunters, they ensure that ground forces are already 
monitoring the right area, waiting to detect and pounce 
on targets, meaning that ground forces can use them to 
overcome intelligence gaps and arrive at the battlefield 
with game-changing advantage. 
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We zijn dat, wat we bij herhaling doen.

VJTF 2018-2020

“By being able to deploy rapidly and routinely as a whole or as discrete elements, the VJTF is to assure, deter 
and contribute to countering threats against Alliance territory and populations, with a priority to Article 5, in 
order to demonstrate a collective Alliance response throughout SACEUR’s AO and potentially beyond.”

Zo luidt de opdracht voor de Very High Readiness Joint 
Task Force (VJTF) 2018-2020. De VJTF is een eenheid 
van brigade-omvang met drie tot vijf manoeuvre-eenhe-
den. Hier zijn diverse Combat Support (CS) en Combat 
Service Support (CSS) capabilities aan toegevoegd om de 
VJTF extra slagkracht te geven. Voor deze VJTF is 9 (DEU) 

PzLehrBrig de formerende eenheid. Het MN ArtyBn wordt 
gevormd door 325 (DEU) Artillerielehrbatallion versterkt 
met een (NOR) M109 batterij, een (BEL) 105mm light gun 
batterij en een (NLD) PzH batterij. De B-batterij van 41 Af-
deling is voor de gehele VJTF periode de aangewezen PzH-
2000NL batterij. Daarnaast zijn er meerdere augmentees 
aan de staf van de MN ArtyBn geleverd. 

DE OPDRACHTEN VOOR DE B-BATTERIJ WAREN:
2018: Immediate Follow-on Forces Group (IFFG) 45 (NTM 
45 dagen);
2019: VJTF (NTM 5-7 dagen);
2020: Immediate Follow-on Forces Group (IFFG) 30 (NTM 
30 dagen).

Om een juiste integratie te bewerkstelligen is er gedurende 
drie jaar geïnvesteerd in een gecombineerd oefenprogram-
ma onder leiding van 325 ArtLehrBtl. De eerste jaren was 
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dat redelijk intensief vanwege de nieuwe samenwerking 
(2018) en het standby-jaar 2019 met een Notice-To-Move 
(NTM) van 5-7 dagen. Door de vele wisselingen in de staf 
van 325 ArtLehrBtl, waaronder de commandant, werd be-
sloten om in 2020 tweemaal een retentie-oefening uit te 
voeren. 

Eind februari startte de oefening Silver Eagle in MTA Mün-
ster-Sud. Vanwege het tekort aan 155mm schoten was be-
sloten de prioriteit met het verdelen van munitie niet bij 
deze oefening te leggen. Dat betekende dat de B-batterij 
niet deelnam aan het schieten maar alleen een FTX uit-
voerde. We hebben de oefening grofweg over twee sporen 
voorbereid en uitgevoerd. 

Enerzijds hebben wij een gecombineerd Fire Direction 
Centre (FDC) gecreëerd met elementen van de Bt-CP en 
Afd S3. Geïntegreerd in de BnCP van 325 hebben wij twee 
weken kunnen trainen met de digitale verbinding tussen 
de NLD en DEU systemen: Artillery Systems Cooperation 
Activities (ASCA). Doordat er uitvoerig met elkaar werd 
getraind en gesproken hebben zowel wij als onze Duitse 
collega’s veel van elkaar kunnen opsteken. Wat opviel is dat 
de Duitsers veel meer dan wij gestandaardiseerd hebben, 
van het opbouwen van een CP tot en met uitvoering van 
procedures. Onze kracht bleek voornamelijk uit snelheid 
en flexibiliteit: de Boxer FDC kan gecombineerd bemand 
worden door vuurleiders van Afdelingsniveau en de batte-
rij en is zeer mobiel. Twee weken met elkaar trainen heeft 
in ieder geval gezorgd voor vernieuwende inzichten aan 
beide zijdes. Er is een sterke wens om ook in de jaren na de 
VJTF-periode samen te trainen.

Het tweede spoor dat wij doorliepen was FTX training op 
niveau II (stuk) en niveau III (peloton). Hoewel het niet 
kunnen uitvoeren van live fire ontzettend teleurstellend 

was, bood het ook kansen. Als batterij zijn wij op oefenin-
gen vanzelfsprekend vaak onderdeel van de gehele vuur-
steunketen. Dat werkt regelmatig beperkend op je eigen 
trainingsdoelstellingen, of in ieder geval op de tijd die 
daarvoor beschikbaar is. Doordat wij met de batterijstaf de 
integratie met 325 ArtLehrBtl trainden, was er volop ruim-
te voor beide pelotons om een eigen training op te zetten. 
In beide weken hebben wij gebruik kunnen maken van de 
Duitse faciliteiten maar ook van eenheden van 325 ArtLe-
hrBtl. Zo hebben wij onder meer diverse casussen onder 
leiding van Duitse medisch specialisten uit kunnen voeren.

Aan de hand van de Training Support Packages (TSP) is 
de eerste week op stuksniveau getraind. Daarbij kregen de 
stukscommandanten eigen tijd om te trainen en werd een 
gedeelte onder leiding van de pelotonscommandogroep 
uitgevoerd. De tweede week werd eenzelfde werkwijze ge-
hanteerd maar dan op pelotonsniveau: een gedeelte onder 
eigen leiding en een gedeelte onder leiding van de batter-
ijstaf. Concluderend kan gesteld worden dat de TSP ni-
veau II en III voldoende handvatten bieden om trainingen 
voor te bereiden en uit te voeren. Daarnaast is het ruim 
beschikbaar hebben van tijd een vereiste. Zoals Aristoteles 
zei: “We zijn dat, wat we bij herhaling doen.”

In de opvolgende week aan de FTX Silver Eagle heeft de 
B-batterij deelgenomen aan SOMS 2020-I. Daar hebben wij 
naast schieten ook de integratie voortgezet met een meer 
dan geïnteresseerde commandant van 325 ArtLehrBtl. Er 
waren onder meer afspraken gemaakt voor de laatste re-
tentie-oefening, Silver Falcon in juni 2020. Inmiddels is die 
oefening geannuleerd vanwege COVID-19 en daarmee ook 
het trainingstraject ten behoeve van de VJTF. In de komen-
de jaren komen vergelijkbare opdrachten wederom naar 41 
Afdeling  en het is nu aan ons om de Lessons Identified om 
te zetten in Lessons Learned. 
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De Russische Federatie in Oost Oekraïne 

OOST OEKRAÏNE

De oorlog in Oost Oekraïne begon in 2014 en is nog altijd niet gestopt. Zo langzamerhand is het dus het 
langst lopende gewapende conflict op Europees grondgebied sinds de Tweede Wereldoorlog. De oorlog komt 
enerzijds voort uit Russische inmenging in buurlanden met Russische minderheden en de drang naar een 
omringende veiligheidsgordel (‘near abroad’ politiek). Anderzijds kan het conflict niet losgezien worden van 
de groeiende assertieve houding van Rusland tegen het in hun ogen te dominante en te arrogante Westen 
(NAVO en EU). De strategie van het Rusland van Poetin is sinds zijn aantreden een combinatie van destabi-
liserende diplomatieke, economische en informatieve initiatieven om de eensgezindheid van het Westen te 
ondermijnen, onderbouwd met grote investeringen in de kwantiteit en kwaliteit van het militaire apparaat. 
Want, zoals Frederik de Grote al stelde: ‘strategie zonder wapens, is als een symfonie zonder instrumenten’. 
Of in modernere woorden: soft power werkt alleen onder de paraplu van hard power.

Kolonel Hans van Dalen 

Het militaire vermogen van 
Rusland is in het afgelopen 
decennia significant toege-

nomen, hoewel het nog lang niet op 
het niveau van de jaren tachtig van 
de vorige eeuw is. Maar Poetin liet 
het niet alleen bij machtsopbouw, 

maar zette het Russische militaire 
machtsapparaat ook in met wisselend 
succes in Syrië en Oekraïne. Ik pro-
beer met dit artikel wat licht te wer-
pen op het Russische optreden en de 
Russische ervaringslessen in Oekra-
ine. Hiermee beoog ik daarnaast wat 
gevolgtrekkingen te maken voor onze 
Nederlandse krijgsmacht. Allereerst 
schets ik op hoofdlijnen het verloop 
van de oorlog. Daarna ga ik in op spe-
cifieke kenmerken van het Russische 

optreden. Ik sluit af met de deducties 
voor ons eigen optreden.

VERLOOP VAN DE OORLOG
Sinds haar onafhankelijkheid balan-
ceerde Oekraïne continue tussen 
Rusland (officieel de Russische Fede-
ratie, Российская Федерация) en 
het Westen.  De problemen met Rus-
land (zwaar militair materieel, Zwarte 
Zee vloot in Sebastopol en nucleaire 
wapens op Oekraïens grondgebied) 
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werden met de nodige moeite opge-
lost. Het in 1994 gesloten Boedapest 
Memorandum bijvoorbeeld, bepaalde 
dat Oekraïne haar nucleaire wapens 
aan Rusland gaf in ruil voor Russi-
sche en Westerse veiligheidsgaranties. 
Sindsdien werden nog meer Oekra-
iens-Russische verdragen gesloten. In 
2014 veranderde de Russische hou-
ding echter toen leidende politici in 
Oekraïne aankondigden belang te 
hebben bij aansluiting bij de NAVO en 
de EU. Dit was echter niet onomstre-
den en een aanzienlijk gedeelte van de 
Oekraïense bevolking dacht daar an-
ders over en wilde dichter bij Rusland 
blijven. De pro-Russische president 
van Oekraïne, Yanukovych weigerde 
dan ook eind 2013 een EU-associatie 
verdrag te ondertekenen. Dit leidde 
tot massale pro-Westerse demon-
straties in Kiev en andere Oekraïense 
steden. Sommige demonstraties ein-
digden in geweld en president Yanuk-
ovych vluchtte naar het pro-Russische 
Oost-Oekraïne en later naar Rusland 
zelf. Nieuwe verkiezingen werden ge-
houden en de pro-Westerse president 
Poroshenko ondertekende wel het 
EU-associatieverdrag.
Maar op de Krim had men andere 
gedachtes. Op 26 februari 2014 ver-
schenen er op diverse plaatsen op de 
Krim gewapende mannen, die on-
middellijk strategische infrastructuur 
begonnen te bezetten, waaronder de 
Simferopol civiele luchthaven en de 
Sevastopol militaire luchtmachtba-
sis. Deze werden vervolgens gebruikt 
om twee Russische parachutistenba-
taljons en Spetsnaz eenheden in te 
vliegen. De enige Oekraïense S-300 
luchtverdedigingseenheid op de Krim 
was al eerder geneutraliseerd en het 
materiaal in beslag genomen. Op 27 
februari werd het parlement in Sim-
feropol bezet en de Russische vlag 
gehesen. Op 28 februari bestormde 
gewapende burgers het gebouw van 
de Krim staatstelevisie en telecom fa-
ciliteiten op het gehele schiereiland. 
Op 13 maart werden diverse pro-Oe-
kraïne internetsites uit de lucht ge-
haald en Vkontakte (Russische variant 
van Facebook) en andere social media 
platforms tijdelijk geblokkeerd. Het 
Oekraïense leger trok zich terug en de 
landbrug tussen Oekraïne en de Krim 
werd door de (naar later bleek) Russi-

sche eenheden afgesloten. Ook werd 
de gasaansluiting tussen de Krim en 
het vasteland van Oekraïne onder se-
paratistische controle gebracht. Een 
referendum werd gehouden en op 16 
maart koos de bevolking van de Krim 
voor aansluiting bij Rusland. Rusland 
accepteerde dit ‘verzoek’ vanzelfspre-
kend. De annexatie leidde op haar 
beurt weer tot economische sancties 
tegen Rusland door de Verenigde Sta-
ten, Canada, Australië, de EU en vele 
andere landen. 

DONBASS REGIO
Ook in de Donbass regio (Oost-Oe-
kraïne) woonden veel etnische Russen 
die de stap richting West-Europa niet 
zagen zitten. Hier braken de gevech-
ten op 6 april uit met de succesvolle 
bestorming van de politiebureaus en 
militaire installaties om wapens te 
krijgen. Onder meer werden gebou-
wen bezet in Druzhikivka, Horlivka, 
Kramatorsk, Makiivka Mariopol, Slo-
viansk, Lugansk, Yenakiieve, en Zh-
danivka. Vervolgens werden hier in 
mei 2014 lokale referenda gehouden 
en werd de Donetsk Peoples Republic 
(DPR) en de Lugansk People Republic 
(LPR) uitgeroepen1. Op 15 april werd 

1  De DRK verklaarde zich op 7 
april en de LPR op 12 mei onafhanke-

het Oekraïense leger officieel ingezet 
en begonnen de militaire acties. Nog 
diezelfde dag werd het vliegveld van 
Kramatorsk, dat door separatisten 
was ingenomen, terugveroverd door 
het Oekraïense leger. Een groter op-
gezet Oekraïense militair tegenof-
fensief was echter eind april mislukt, 
maar ook een separatistische poging 
om de havenstand Mariopol in han-
den te krijgen was niet geslaagd. In 
de volgende maanden juni en juli pro-
beerden beide partijen lokaal militair 
voordeel te krijgen met offensieven. 
De separatisten vielen op 26 mei Oe-
kraïense militaire posities in Lugansk 
aan en probeerden op 11 juli het vlieg-
veld van Donetsk in handen te krij-
gen. De overige gebieden in Donbass 
bleven onder het gezag van het Oe-
kraïense leger. Intussen was ook dui-
delijk geworden dat, ondanks officiële 
ontkenning vanuit Moskou, Rusland 
in toenemende mate militaire steun 
leverde aan de separatisten. 

Op 25 augustus kwam er een tegen-
offensief van de separatisten die pro-
beerden hun bevoorradingslijnen in 

lijk. Een tiental andere gebieden ver-
klaarden zich ook onafhankelijk, maar 
alleen de DPR en LPR slaagden erin 
zich vrij te vechten.

Het omstreden gebied van Oost Oekraïne.

  nr 2, 2020 57  

Operatie & Oefening



handen te houden. Het Oekraïense le-
ger werd op verschillende plaatsen te-
ruggedreven. De nieuwe opmars van 
de separatisten en het machtseven-
wicht dat vervolgens ontstond zorgde 
ervoor dat de verschillende partijen 
nu wel bereid waren tot een staakt-
het-vuren. Op 1 september hadden de 
separatisten reeds overleg mogelijk 
gemaakt door te stellen dat ze geen 
onafhankelijkheid wensten, maar een 
apart statuut binnen Oekraïne. Op 5 
september 2014 werd, onder interna-
tionale druk, een eerste staakt-het-
vuren afgesproken, het Akkoord van 
Minsk, dat echter van beide kanten 
slecht werd nageleefd.
In februari 2015 probeerden de sepa-
ratisten echter met zwaar Russische 
militair materieel het stadje De-
baltseve in handen te krijgen. Deze 
zware gevechten en begeleidende 
humanitaire crises resulteerden in 
nieuwe diplomatieke initiatieven van 
de OSCE (Organization for Security & 
Co-operation in Europe). Een nieuw 
staakt-het-vuren, Minsk II, kwam op 
12 februari 2015 tot stand. Dit akkoord 
werd een tijdlang wel redelijk nage-
leefd, maar in de loop van 2016 laaide 
het geweld toch weer sterker op. De 
wapenstilstand is sindsdien regelma-
tig verbroken, onder andere bij zware 
gevechten rond Maryinka, Shyrokyne 
en Krasnohorivka (juni 2015). Daarna 
luwden de gevechten, hoewel plaatse-
lijke beschietingen en schermutselin-

gen nog altijd voorkwamen. Hierdoor 
vallen gemiddeld nog elk jaar 400 tot 
500 doden.
Op 17 juli 2014 werd daarnaast de 
MH17 met een BUK luchtafweerra-
ket neergeschoten, waarbij alle 298 
inzittenden en bemanningsleden om 
het leven kwamen. Het Nederlands/
Maleisische onderzoeksteam wijst 
sindsdien op basis van onderzoek en 
bewijzen met de beschuldigende vin-
ger naar de RF. Ook het Britse Open 
Source onderzoeksbureau Bellingcat 
kwam tot dezelfde conclusie. RF ont-
kende echter alle beschuldigingen en 
wees naar het Oekraïense leger. 
Juli 2016 was de bloedigste maand 
sinds de afkondiging van de wapen-
stilstand, met tientallen doden aan 
weerszijden. Op 1 september 2016 
werd er weer een nieuw bestand van 
kracht, maar ook dit werd enkele da-
gen later alweer geschonden. Op 3 fe-
bruari 2017 kwamen zes soldaten van 
het Oekraïense regeringsleger om na 
een nieuw gevecht met de rebellen, 
die op hun beurt twee burgers verlo-
ren. Volgens de Verenigde Naties was 
het totale dodental inmiddels opgelo-
pen tot 10.000. In 2019 werd dit getal 
door de VN bijgesteld tot 13.000.
Een opvallend fenomeen sinds de 
Minsk-akkoorden, is het aantal be-
langrijke separatistische leiders dat is 
vermoord, waaronder op 31 augustus 
2018 de president van DPR, Alexander 
Zakharchenko. De beschuldigende 

vinger gaat natuurlijk naar Oekraïne, 
maar de rol van de Russische Geheime 
Dienst kan niet worden uitgesloten.  
Een ander serieus incident gebeur-
de op 25 november 2018 in de straat 
van Kerch. Deze zee-engte, ligt aan 
de Oostkant van de Krim en verbindt 
de Zee van Azov met de Zwarte Zee. 
Drie Oekraïense schepen, op weg van 
Mariopol naar Odessa, werden met 
geweld tegengehouden door de Rus-
sische marine en Oekraïense scheeps-
bemanningen werden gedetineerd. 
Dit leidde weer toe woedende Oekra-
iense protesten en bezorgde Westerse 
reacties. Oekraïne riep voor 30 dagen 
de Staat van Oorlog uit en Rusland 
reageerde weer hierop door moderne 
S-400 luchtverdedigingsraketten op 
de Krim te plaatsen. 
Er wordt wel op hoog niveau diploma-
tiek overleg gevoerd. Begin juli 2019 
sprak de in april 2019 nieuw verko-
zen Oekraïens president Volodymyr 
Zelensky voor het eerst met de Rus-
sische president Vladimir Poetin over 
de oorlog in Oost-Oekraïne. Dit ge-
sprek werd in de herfst van 2019 nog 
eens herhaald. Diplomatiek gezien zit 
Rusland nog altijd in een isolement. 
Westerse sancties zijn nog altijd van 
kracht en Oekraïne ontvangt ruim-
schoots Westerse militaire, financiële 
en economische hulp. 

RUSSISCHE TACTIEKEN
Laten we eens wat dieper ingaan op 
het Russisch militaire optreden tij-
dens dit conflict. Hoewel Rusland 
openlijke deelname aan de strijd offi-
cieel ontkent, is er natuurlijk duidelijk 
bewijs dat de Donbass-separatisten 
Russische zwaar materiaal gebruiken, 
Russische tactieken hanteren en zelfs 
ondersteuning van Russische eenhe-
den krijgen. Soms vanaf Russische 
grondgebied en soms vanaf het sepa-
ratistisch gebied zelf. 
De oorlog in de Donbass regio is voor-
namelijk een artillerie oorlog en wordt 
wel beschreven als ‘Eerste Wereldoor-
log met technologie’. 70 tot 80% van 
de verliezen komt door vijandelijke 
artillerie inzet. Het meest opvallen-
de fenomeen is de succesvolle inte-
gratie van meerdere sensorsystemen 
en Command & Control systemen in 
real-time targeting systemen. Drones 
en andere ISR sensoren worden met 

Op 15 april 2014 werd het Oekraïense leger officieel ingezet en begonnen de militaire 
acties.
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een vrij korte sensor-shooter-lijn ge-
bruikt om de doelgeleiding en dus de 
letaliteit van het uitgebracht artille-
rievuur te vergroten. De snelheid van 
artillerievuur is hierbij opvallend. Bin-
nen minuten na doelopsporing door 
drones volgt de inzet van het artille-
rievuur. Deze artillerie-benadering 
is overigens in lijn met het bekende 
Russische reconnaissance-strike mo-
del uit de jaren negentig van de vori-
ge eeuw. De Russische strijdkrachten 
zetten overigens niet alleen precisie-
munitie in, maar zijn ook niet te be-
roerd om massaal oppervlakte artil-
lerievuur uit te brengen. Deels heeft 
het Russische artilleriesucces ook te 
maken met het soort munitie. 

De Russische en separatistische ar-
tillerie-eenheden gebruiken veel ver-
beterde artilleriegranaten, zoals Du-
al-Purpose Improved Conventional 
Munitions, sensor-fused granaten, 
scatterable mines, top-attack muni-
tie en thermobarische munitie. Ook 
is het bereik vergroot door gebruik 
van extra aandrijvende lading (rocket 
assisted projectiles) en kleine explo-
sieve lading achter de granaat die de 
luchtweerstand verminder (base bleed 
principe). Het munitieverbruik is 
hierbij zeer hoog, vaak meer dan 400 
granaten per dag per schietbuis. Mu-
nitieaanvoer vergt een enorme logis-
tieke inspanning. Wapenstilstanden 
worden dan ook vaak gebruikt voor 
munitieaanvoer. Niet alleen infante-
rie, maar ook licht(er) gepantserde ge-

vechtsvoertuigen zijn zeer kwetsbaar 
voor de modernere artilleriegranaten. 
Gebaseerd op de negatieve IED-erva-
ringen uit Afghanistan en Irak, heb-
ben ze vaak wel aanvullend zij- en on-
derpantser, maar ontberen juist extra 
bovenpantser. Oekraïense infanterie 
weigert daarom regelmatig gebruik 
te maken van pantservoertuigen en 
vecht liever te voet dan uitgestegen. 
Pantservoertuigen zijn immers ge-
makkelijk vanuit de lucht op te spo-
ren en trekken te snel artillerievuur 
aan van de tegenstander. Om zich te 
beschermen tegen de uitwerking van 
artillerievuur maakt de infanterie aan 
beide zijden meer gebruik van inge-
graven gevechtsopstellingen en loop-
graven. Er ontstonden complete loop-
gravenstelsels om zich te beschermen 

tegen vijandelijke artilleriebeschietin-
gen. Op sommige plaatsen vertonen 
de frontlinies gelijkenis met de Eerste 
Wereldoorlog.
Pas na succesvolle artillerie inzet volgt 
inzet van tanks en pantservoertuigen. 
Tanks zijn prominent aanwezig op het 
slagveld en hun succes is opvallend. 
De Russen hebben de separatisten 
verbeterde T-90 tanks ter beschikking 
gesteld. Die beschikken over nieuwe 
beschermingsmaatregelen tegen an-
titankraketten. Inkomende raketten 
worden vroegtijdig gedetecteerd en 
met een tijdige airburst wordt hun 
werking (en dus penetratievermo-
gen) significant gereduceerd. Dit is 
zo effectief dat Oekraïense antitank-
troepen van spreken van een ‘magisch 
schild’. Bij de infanterie-gevechtsvoer-
tuigen is het echter een ander liedje. 
De meeste van de pantservoertuigen 
stammen nog uit de Sovjettijd en zijn 
zeer kwetsbaar tegen de moderne 
wapensystemen. Russische en sepa-
ratistische infanterie stijgt daarom 
meestal vroegtijdig uit en gaat liever 
het gevecht te voet aan. Dit vertraagt 
vanzelfsprekend wel het tempo van 
gevechtshandelingen. De dreiging van 
de tanks zorgt daarnaast voor herin-
troductie van de anti-tank mijn op 
het gevechtsveld. De kwetsbaarheid 
van de infanterie gevechtsvoertuigen 
maakt wel dat tanks vaak alleen of 
paarsgewijs optreden en dit maakt ze 
dan weer kwetsbaarder voor dreiging 
van infanterie te voet met moder-
ne(re) anti-tank wapensystemen.

De snelheid van Russisch artillerievuur is opvallend. Binnen minuten na doelopsporing 
door drones volgt de inzet van het artillerievuur.

Tanks zijn prominent aanwezig op het slagveld en hun succes is opvallend.
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De inzet van snipers is een andere veel 
voorkomende tactiek. Ze gebruiken 
zowel marksmen (ingedeeld bij de in-
fanteriepelotons) als speciale sniper 
teams, waarbij ze diverse nachtzicht-
middelen bezitten als speciale klein ka-
liber langeafstandswapens met mon-
dingsvlam- en geluidsdempers. De 
scherpschutter teams worden gelaagd 
inzet en kanaliseren vijandelijke een-
heden vaak richting een hinderlaag of 
een opstelling van pantservoertuigen.
Er wordt een veelvoud van drones 
ingezet. Veel Russische eenheden be-
zitten drones en er is sprake van een 
gelaagdheid met een grote diversiteit 
aan drone-types, zoals de ORLAN 10, 
FORPOST en DOZOR-100. Gevecht-
seenheden gebruiken drones voor 
gevechtsveldwaarneming en artille-
rie-eenheden gebruiken drones voor 
doelopsporing en uitwerkingsvuurge-
leiding. Dit noodzaakt de Oekraïense 
eenheden tot verbeterde camouflage. 
Opvallend is ook de aanwezigheid 
van grote hoeveelheden Russische 
luchtdoelartillerie in de Donbass re-
gio, zowel voor de lagere als de hogere 
luchtlagen. Vaak is er sprake van een 
gelaagd en geïntegreerd luchtverde-
digingssysteem, bestaande uit S-400 
raketten, tactische luchtverdedigings-
raketten en draagbare luchtverdedi-
gingsraketten. Deze verhindert effec-
tieve inzet van Oekraïense helikopters 
en Unmanned Aerial Vehicles boven 
de gevechtszone. De Oekraïense 
luchtmacht speelt dan ook nauwelijks 
een rol van betekenis. Dit geldt echter 
ook voor de Russische zijde. Vermoe-
delijk doordat een te openlijke inzet 
van Russische luchtmacht het aura 
van niet-Russische inmenging zou 
doorbreken en ten tweede omdat de 
Russische succesvolle luchtverdedi-
ging (bemand door milities) de inzet 
van Russische luchtmacht voor het 
bevechten van luchtoverwicht over-
bodig maakte.
Ook het gevecht in oorden (urban 
warfare) komt veelvuldig voor bij de 
Donbass-gevechten. Vooral in de ja-
ren 2014 en 2015 waren er zware ge-
vechten rond het vliegveld van Do-
netsk, waarbij zowel boven, op als 
onder de grond werd gevochten. Inge-
zette eenheden hadden hierbij grote 
moeite met onderlinge coördinatie en 
positiebepaling.

Beide partijen maken gebruik van 
oefeningen om zichzelf op een hoger 
peil te brengen en om de tegenstander 
te intimideren. Met behulp van veel 
NAVO landen organiseert Oekraïne 
landoefeningen in West Oekraïne en 
maritieme oefeningen in de Zwarte 
Zee. De RF op haar beurt organiseert 
grote landoefeningen langs de gren-
zen van Oekraïne, Wit Rusland en de 
Baltische Staten. De oefening ‘Zapad’ 
(West) in 2017 had naar verluid zelfs 
een grotere omvang dan oefeningen 
tijdens de Sovjet-periode. RF zet ook 
Special Forces (SF) eenheden in (Spet-
snaz). Een voorbeeld is het opblazen 
van een Oekraïense trein met vlieg-
tuigbrandstof in het achtergebied, 
het leggen van mijnen om Oekraïense 
bewegingen te hinderen en het aan-
vallen van Oekraïense bevoorradings-
konvooien

ELEKTRONISCHE OORLOGVOE-
RING
De Russische en separatistische een-
heden maken daarnaast veel gebruik 
EOV-middelen, die ook gekoppeld 
worden aan lange afstand artillerie. 
Vanaf de Tsjetsjeense en Georgische 
oorlog via het Russische optreden in 
Syrië, op de Krim en naar Oost Oe-
kraïne, valt een duidelijk groeiend 
belang van Russische EOV inzet waar 
te nemen. Er wordt sinds 2008 veel 
geïnvesteerd in Russische EOV capa-

citeit en dit domein behoort tot de 
topprioriteiten van modernisering en 
investering. Dit gebeurt in nauwe sa-
menwerking met de Russische civiele 
communicatie-industrie. EOV werd 
bijvoorbeeld bij de bezetting van de 
Krim ingezet om de verbindingen van 
de Oekraïense strijdkrachten op het 
schiereiland te blokkeren. Ook in de 
Donbass regio is inmiddels een veel-
voud van Russische EOV middelen 
aanwezig die ook actief worden inge-
zet. Een duidelijk teken dat de RF de 
Donbass regio ziet als testmogelijk-
heid voor haar nieuwe EOV midde-
len. Nieuw ontplooide EOV middelen 
zijn bijvoorbeeld de TB-341-V Leer 3 (in 
staat om gsm te intercepteren) en de 
Borisoglebesk-2 (automatisch stoor-
systeem). Deze nieuwe middelen wor-
den wel relatief ver achter de frontlijn 
gehouden.  Ook oudere middelen zoals 
de Rtut-BM, Leer 2, R-330ZH Zhitel, 
Krashukha-2 en Shipovnik-Aero ko-
men voor. EOV middelen worden aan 
niet alleen separatistische eenheden 
verstrekt, maar Russische EOV specia-
listen zijn ook ingedeeld bij deze een-
heden. Niet alleen de verbindingen van 
de Oekraïense strijdkrachten worden 
gemonitord of gejammed, maar ook 
die van de OSCE-waarnemers.

EOV wordt ingezet voor jamming en 
locatie bepaling van vijandelijke posi-
ties. Oekraïense troepen zijn gedwon-

Er wordt sinds 2008 veel geïnvesteerd in de EOV capaciteit en dit domein behoort tot 
de topprioriteiten van Russische modernisering en investering. Hier de Krasukha-4.
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gen om hun radio-uitzendingen kort 
en onregelmatig te houden en hun an-
tennes honderden meters verwijderd 
van de stafwerklocaties op te stellen. 
Dit leidt wel tot een informatieach-
terstand van lokale commandanten 
die hierdoor soms gedeeltelijk in het 
ongewisse verkeren over de staat van 
hun eenheden. Door de storing van 
GPS signalen zijn lagere kaderleden 
gedwongen te navigeren met kaart-
lezen en kompas. Oekraïense artille-
rie-eenheden worden o.a. opgespoord 
door gebruik te maken van malware 
op de smartphones van Oekraïense 
artilleriesoldaten. En EOV-jamming 
wordt gebruikt om de elektronisch 
instelbare buizen van Oekraïense ar-
tilleriegranaten te ontregelen.

MILITIES
Vanzelfsprekend mengen de Russische 
strijdkrachten zich niet te openlijk in 
de strijd, maar leveren voornamelijk 
de (kennis over) gevechtsondersteu-
ning.  De strijdkrachten/milities van 
de Donetsk en Lugansk People Repu-
blics voeren het gros van de gevech-
ten. De RF gebruikt ook onofficiële 
Russische milities in de Donbass, zo-
als het Russische Orthodoxe Leger, 
het Tjetsjeense ‘Vostok’ Bataljon en 
de Nacht Wolven motorclub en zelfs 
de Chetnik Garde uit Servië. Ook 
zijn er vrijwilligers uit andere landen 
aanwezig onder de Donbass milities. 
Overigens maakt ook het Oekraïense 

leger gebruik van buitenlandse vrij-
willigers. Het voordeel van deze op-
zet is natuurlijk dat de RF niet al te 
veel Russische dienstplichtigen hoeft 
in te zetten. Deze zijn immers, zeker 
bij oplopende verliezen, een politieke 
kwetsbaarheid. 
De effectiviteit van de milities is re-
latief hoog, omdat ze gebruik maken 
van Russisch materiaal, trainingen en 
procedures en dus gemakkelijk in het 
Russische systeem passen. Paramili-
taire milities voeren vaak operaties uit 
in samenwerking met Russische tacti-
sche eenheden en hebben significant 
voordeel gehad van tijdige Russische 

tactische versterkingen op sleutelmo-
menten in de strijd. Een ander voor-
deel van de milities is natuurlijk dat 
ze gemakkelijk konden opgaan in de 
lokale bevolking waardoor het voor 
oprukkende Oekraïense eenheden 
moeilijk was om vijandige strijders 
te lokaliseren en gevangen te nemen. 
Kleine groepen militieleden voeren 
soms ook verkenningspatrouilles uit 
in burgerkleding.

BATALJONSTAAKGROEPEN
Een opvallend verschijnsel is de inzet 
van de Battallion Tactical Group (ba-
taljonstaakgroep of BTG). De inzet 
van gemengde all-arms bataljons is 
een les uit de vorige Russische regio-
nale conflicten, zoals Tsjetsjenië, Ab-
chazië en Ossetië en de Amerikaanse 
ervaringslessen uit Irak en Afghani-
stan. De oude brigade structuur was 
te log en het was voor een brigade-
commandopost nauwelijks mogelijk 
om de grote hoeveelheid subeenhe-
den (soms meer dan 15 stuks) aan te 
sturen. Daarom is er geïnvesteerd in 
kleinere en meer zelfstandige een-
heden. De BTGn hebben opvallend 
veel technische materiaal en bestaan 
uit beroepspersoneel, omdat die een 
hogere professionaliteit en geoefend-
heid bezitten. Wel is er terughou-
dendheid merkbaar om deze BTG’n 
in te zetten bij intensieve gevechten. 
BTG’n in Oost Oekraïne hebben soms 
ook Spetsnaz eenheden of milities on-
der bevel. 

De aanwezigheid van milities in Oost Oekraïne.

Inzet van de Russische Orlan-10 drone.
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De BTG zijn echte eenheden-van-ver-
bonden-wapens. Meestal bestaat een 
BTG uit een tankeskadron, drie geme-
chaniseerde infanteriecompagnieën, 
een anti-tank compagnie, twee of drie 
artillerie batterijen, genie-compagnie, 
een meervoudige raketwerperbatterij, 
twee luchtverdedigingsbatterijen en 
enkele sensor- en logistieke eenhe-
den. Hierdoor is een BTG organiek in 
staat om ook in de diepte van het ge-
vechtsveld (tot wel 90 km) artillerie-
vuur uit te brengen. Een BTG vormt 
het basisbouwblok van een Russische 
brigade, maar kan dus ook zelfstandig 
worden ingezet. Deze BTG’s zijn zeer 
succesvol. Hun combinatie van tac-
tische mobiliteit en verreikende ISR 
(Intelligence, Surveillance & Recon-
naissance) capaciteit en vuursteun, 
maken het zeer effectieve eenheden. 
Er zijn aanwijzingen dat de RF het ge-
bruik van BTG in hun strijdkrachten 
wil vergroten. In september 2016 kon-
digde de Chef Staf van het RF leger 
aan het aantal BTG van 66 naar 125 te 
willen verhogen. Dit aantal moest in 
2018 bereikt worden. 

Tegelijkertijd wijzen analisten erop 
dat de zelfstandigheid van BTGn min-
der bruikbaar is tegenover een NAVO 
tegenstander. BTG kunnen namelijk 
succesvol zijn omdat ze vuursteun en 
luchtverdedigingssteun vanaf Russi-
sche grondgebied krijgen. Deze steun 
is bij het binnenvallen van NAVO 
grondgebied aanzienlijk geringer. Een 
reden dat RF de laatste jaren weer 
meer de nadruk legt op herintroduc-
tie van het divisieniveau in de Weste-
lijke strijdkrachten en ook meer oe-
fent met het verplaatsen van grotere 
en zwaardere (gevechts)eenheden per 
trein. 
Terwijl enerzijds de zelfstandigheid 
van de BTGs een voordeel is, brengt 
het anderzijds ook nadelen met zich 
mee. De zelfstandigheid (vooral op 
artilleriegebied) maakt de synchro-
nisatie met hogere eenheden lastiger. 
Maar dit is eigenlijk het algemene 
Mission Command dilemma: zelf-
standige lagere eenheden brengen 
snelheid en flexibiliteit, maar dit gaat 
ten koste van coördinatie en efficiën-
tie. Een ander belangrijk nadeel is dat 
BTGn niet in staat zijn om een beslis-
sende slag toe te brengen. Hiervoor 

is immers een hoger niveau nodig die 
de inzet van de BTGn synchroniseert 
en massa geeft. Rusland investeert 
daarom ook weer in het formeren 
van hogere bevelsniveaus en het Rus-
sische Divisieniveau is weer helemaal 
terug.

CYBER- EN INFORMATIEOOR-
LOGVOERING
Oekraïne is met enige regelmaat het 
doelwit van cyberaanvallen sinds 2014. 
In december 2015 was er als gevolg 
van een cyberaanval een stroomuitval 
die meer dan 225.000 mensen raakte. 
Ook in december 2016 zaten diverse 
wijken in Kiev zonder stroom door 
een cyberaanval. In juni 2017 werd 
diverse regeringsinstellingen en gro-
te ondernemingen getroffen door de 
zogenaamde NotPetya cyberaanval. 
Deze cyberaanval was afkomstig van-
uit Rusland en veroorzaakte miljar-
denschade. Onder meer omdat het 
virus zich verspreidde over computer-
systemen in de hele wereld.
Opvallend is daarnaast natuurlijk de 
informatie-oorlogvoering. Met een 
groot scala aan fysieke en niet-fysieke 
middelen probeert de RF de boven-
hand te krijgen en te houden in het 
informatiedomein. Dit gebeurt door 
fysieke uitschakeling, verstoring en 
reductie van militaire en civiele Com-
mand & Control capaciteiten aan Oe-
kraïense zijde. Ook wordt cyber inzet 
op tactisch niveau gebruikt door bij-
voorbeeld door middel van malware 
op mobiele telefoons te gebruiken 

om locatiegegevens te krijgen over 
Oekraïense artillerie-eenheden. Daar-
naast wordt veel energie gestoken in 
beïnvloeding van de perceptie van 
zowel Oekraïense als Westerse doel-
groepen en beïnvloeders. RF maakt 
hierbij gebruik van een gedetailleerde 
doelgroepen analyse. De verscheide-
ne doelgroepen worden elke op hun 
eigen manier benaderd en beïnvloed, 
maar de hoofdboodschap (narrative) 
is continue hetzelfde, namelijk dat 
‘Rusland intervenieert om de etnische 
Russen te beschermen tegen aanval-
len van de illegale regering in Kiev’. 
Om haar geloofwaardigheid te hand-
haven en de wereldopinie niet te ver 
tegen zich in het harnas te jagen, 
houdt Rusland de intensiteit van het 
geweld binnen de perken. Ook gaat 
men niet voor snelle overwinningen 
of spectaculaire raids, maar speelt 
men meer voor tijd met langzame pro-
gressie of taaie verdediging. Te grote 
Oekraïense verliezen of gezichtsver-
lies zou immers de wereldopinie ver-
keerd kunnen beïnvloeden en grotere 
Westerse interventie dichterbij bren-
gen. Door middel van cyber- en EOV 
operaties hebben de RF-strijdkrach-
ten Oekraïense mobile netwerken 
gehacked en richten speciale bood-
schappen aan Oekraïense militairen 
en hun families. Ook worden op deze 
manier de dagelijkse gang van zaken 
van Oekraïense regeringsinstellingen 
en zelfs grote bedrijven verstoord. 
Ook worden soms internationale be-
drijven die zaken willen doen in Oe-

Veel eenheden van het Oekraïense leger bevonden zich aan het begin van het conflict 
nog in het westen van het land als gevolg van de positionering in de Sovjet-tijd.
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kraïne geïntimideerd. In de Donbass 
regio zelf is de media intussen onder 
strenge controle gelegd, zodat de per-
ceptie van de Donbass bevolking zelf 
beheerst kan worden. Informatie oor-
logvoering ten top. 

DEDUCTIES
Het eerste opvallende kenmerk is de 
snelle ineenstorting van het Oekra-
iense beroepsleger. Dit, door Ameri-
kaanse adviseurs getrainde leger en 
op twee na het grootste in Europa, 
kreeg rake klappen te verduren aan 
het begin van de oorlog en smolt weg 
als sneeuw voor de zon. Veel eenhe-
den bevonden zich aan het begin van 
het conflict nog in het westen van het 
land als gevolg van de positionering in 
de Sovjet-tijd. De regering besteedde 
maar 1% van het BNP aan defensie en 
het leger was daardoor in zeer slechte 
conditie. De meeste regeringsoffen-
sieven aan het begin van de oorlog 
mislukten dan ook. Oekraïne zag zich 
hierdoor gedwongen over te gaan 
tot invoer van (gedeeltelijke) dienst-
plicht. Ondanks financiële injecties, 
waardoor het defensiebudget naar 2,5 
% van het BNP steeg, kwam verbete-
ring maar moeizaam tot stand. Het 
gros van het geld was namelijk nodig 
voor de militaire offensieven in de 
Donbass en kwam niet ten goede aan 
technische en doctrinaire verbeterin-
gen. Ook private en internationale 
financiële bijdrages brachten slechts 
moeizame verlichting. Wijzigingen in 
de organisatiestructuur werden aan-
gebracht. Operationele hoofdkwartie-
ren werden dichter bij het front gepo-
sitioneerd. Ook werd geïnvesteerd in 
gevechtsondersteuning en logistiek. 
Vanaf 2016 werd ook de SF compo-
nent versterkt. Oekraïne voerde te-
vens veel wijzigingen in topposities 
door. Niet functionerende hoge offi-
cieren en burgers werden vervangen 
door meer energieke personen.
Opvallend was ten tweede het grote 
verlies aan (oudere) Oekraïense ge-
vechtsvoertuigen. In de eerste twee ja-
ren van het conflict verloor de Oekraï-
ne, maar liefst 800 gevechtsvoertuigen. 
Niet alleen vanwege vijandelijk vuur, 
maar ook doordat voertuigbemannin-
gen hun voertuig achterlieten vanwege 
technische mankementen. Een bijko-
mend probleem is natuurlijk dat veel 

Oekraïense voertuigen van Russische 
makelij zijn, waardoor het moeilijk is 
om aan reservedelen te komen. Invoer 
van NAVO materiaal werd daarom 
vanaf 2016 met kracht doorgezet.

Als derde is natuurlijk de effectieve 
Russische artillerie-inzet opvallend, 
vooral in combinatie met EOV-mid-
delen en drone-inzet. De combinatie 
van effectieve doelacquisitie, moderne 
en effectieve granaten en massaliteit 
van het artillerievuur is een belang-
rijke les voor het Westen. De artillerie 
blijft een belangrijke steunpilaar bin-
nen het Russische militaire optreden 
en hierin wordt dus veel geïnvesteerd.
De laatste en wellicht belangrijkste 
deductie is de massaliteit en effec-
tiviteit van de Russische EOV inzet. 
Krachtige EOV jammers worden in-
gezet voor het storen van command-
ovoeringslijnen en datalinks. Surveil-
lance sensors worden ingezet voor 
het opsporen en identificeren van Oe-
kraïense commandoposten, gevecht-
seenheden en artillerieopstellingen. 
Oekraïense drones worden gehinderd 
en zelfs neergehaald door het storen 
van hun GPS-datalink systemen en 
avionics. EOV wordt daarnaast ook 
ingezet voor targeting doeleinden 
d.m.v. koppelingen met eigen artil-
lerie-eenheden. Hierdoor worden de 
Oekraïense strijdkrachten gedwon-
gen hun Elektro Magnetisch Spec-
trum-emissie te reduceren en vrijwel 
‘disconnected’ op te treden.

LESSEN VOOR HET WESTEN
Welke lessen kunnen wij in het Wes-
ten hieruit trekken? Als eerste wijs ik 
op de effectiviteit van het Russische 
artilleriesysteem. Er is in het Westen 
in de afgelopen decennia nauwelijks 
geïnvesteerd in artillerie-eenheden. 
Hierdoor is zowel een kwantitatie-
ve als kwalitatieve achterstand ont-
staan die ingelopen moet worden. 
Niet alleen door technologische 
vernieuwing, maar ook door doctri-
naire vernieuwingen in de vorm van 
effectieve targeting-systemen en 
‘dispersed’ optredende, maar wel ge-
koppelde artilleriestukken, die snel-
le artillerie-inzet mogelijk maken. 
Ik wijs hierbij ook op het belang van 
het verstoren en hinderen van vijan-
delijke ISR operaties  (counterdro-
ne, counter EOV en counterbatterij 
vuur).
De Russische artilleriedreiging be-
nadrukt ten tweede het belang van 
onvoorspelbaar optreden. Ons op-
treden is te voorspelbaar en dus te 
kwetsbaar geworden tegenover vijan-
delijke lucht- en artilleriedreiging. We 
moeten streven naar andere tactische 
manoeuvres. Manoeuvres die meer 
uitgaan van verspreid (dispersed) op-
tredende kleinere eenheden, die van-
uit hun verspreiding in staat zijn tot 
snelle en tijdelijke concentratie van 
effecten. Mobiliteit, camouflage en 
misleiding nemen daarnaast ook weer 
in belang toe, net zoals counterdrone 
optreden.

Opvallend is het grote verlies aan oudere Oekraïense gevechtsvoertuigen.
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Als derde staat het belang van het ge-
vecht in het elektromagnetische spec-
trum als een paal boven water. We 
moeten niet alleen zorgen voor betere 
EOV aanvalsmiddelen, maar ook voor 
betere EOV bescherming. Waarbij we 
de modernere technieken beter moeten 
beheersen. Dit is nodig omdat de com-
municatietechnieken zijn verbeterd. Er 
is nu vaak sprake van een seamless scha-
keling van communicatietechnieken 
(bijvoorbeeld combinatie van glasvezel, 
WiFi - 5G - HF -satellietcommunicatie), 
waardoor er nu over Cyber Electronic 
Magnetic Activities (CEMA) wordt ge-
sproken, in plaats van EOV. Daarnaast 
moeten we (weer) leren om te kunnen 
optreden onder vijandelijke CEMA-do-
minantie. Dit betekent tijdelijk militaire 
activiteiten kunnen uitvoeren zonder 
digitale en analoge verbindingen (to 
fight disconnected).
Als vierde het tankoptreden. ‘The Age of 
Tanks’ is nog niet voorbij. Vernieuwde 
bepantsering- en beschermingstechnie-
ken hebben de tank namelijk een upgra-
de gegeven en zijn bruikbaarheid weer 
vergroot. De inzet van een zwaar ge-
pantserd, direct en indirect vurend plat-
form blijft van doorslaggevende waarde 
op het moderne slagveld. Tanks blijven 
tenslotte een uiting van military power 
en geven aanzienlijke psychologische 
voordelen. De nieuwe technieken (ook 
in combinatie met robotisering) wor-

den nog onvoldoende toegepast op 
tankplatforms in de westerse legers.  
Luchtverdediging is een zesde les. De 
combinatie van EOV- en luchtverdedi-
ging degradeerde de Oekraïense lucht-
macht en de grondeenheden waren 
hierdoor gedwongen om op te treden 
zonder luchtoverwicht. Dit bemoei-
lijkte aflossing van eenheden, bevoor-
rading en afvoer van gewonden. Dit 
noodzaakt westerse legers niet alleen 
om te investeren in de eigen luchtver-
dediging, maar ook in middelen en 
methoden om de Russische luchtverde-
diging in voorkomend geval te kunnen 
onderdrukken. 
Als zevende en laatste les wijs ik op ver-
schijnselen van hybrid warfare2 in de 
vorm van gebruik van milities en infor-
matie manoeuvre. Aan beide zijden is 
de inzet van milities en proxy-eenheden 

2  De analyst Michael Kofman 
spreekt hybride warfare in Oost Oe-
kraïne echter tegen. Hij stelt dat het 
RF optreden in Oost Oekraïne vier 
opeenvolgende fases kent met vier ver-
schillende typen oorlogvoering. Van (1) 
politieke oorlogvoering via (2) irregu-
lier en (3) hybride naar (4) conventio-
nele oorlogvoering. Hij en zijn collega’s 
beweren dat het RF optreden niet 
doctrinair gedreven was, maar meer 
geïmproviseerde reacties waren op de 
Oekraïense weerstand.

waarneembaar. Aan beide zijden ne-
men ‘burgers’ deel aan de strijd doordat 
ze zich via social media snel organiseren 
en diverse vormen van steun opzetten. 
Zoals het brengen van voeding en kle-
ding aan eenheden, technische hulp op 
afstand en vergroten van (wereldwijde) 
publieke steun. Ook is er geen veilig 
thuisfront meer, doordat families van 
militairen en politieke leiders digitaal 
(en soms ook fysiek) aangevallen wor-
den door tegenstanders. Het home-
front is een battlefront geworden. 
Laat ik afsluiten met een mooie Engel-
se volzin, die mooi samenvat waar ik 
denk dat Westerse legers zich naar toe 
moeten ontwikkelen: ‘militaries will 
therefore need to develop organisatio-
nal structures, operational concepts 
and technologies that enable the ra-
pid massing and demassing of military 
effects in contested electromagnetic, 
information and air environments’. De 
oplossing hiervoor is NetForce, wat je 
zou kunnen omschrijven als: ‘An armed 
network, build around loosly connected 
dispersed operating units, both regular 
and irregular units, able to hold its own 
in the physical, virtual and cognitive 
dimension, able to reconfigure them-
selves quickly and push (learning) infor-
mation around and so outperforming 
its opponent’.

‘The Age of Tanks’ is nog niet voorbij. Vernieuwde bepantsering- en beschermingstechnieken hebben de tank namelijk een upgrade ge-
geven en zijn bruikbaarheid weer vergroot.
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80+ Jarigen

DATUM RANG/ TITEL NAAM WOONPLAATS  JAAR

1 aug Elnt (R) b.d.   Merx LENT/NIJMEGEN 88
2 aug Maj (R) b.d Ing  Geertsen HEILIG LANDSTICHTING 88
3 aug Lkol b.d.   Niemeijer ASSEN  88
9 aug Maj b.d.   Brethouwer ETTEN-LEUR  84
9 aug Lkol (R) b.d. Ing  Antonissen VOORBURG  84
10 aug Kap b.d.   Nikkels ‘T HARDE  83
14 aug Elnt (R) b.d. Ing  Baarda SNEEK  84
17 aug Kap (R) b.d. Ir baron van Dedem BAARN  89
17 aug Kol b.d.   Noorman DOORWERTH  92
21 aug Lkol b.d.   Penning EDE Gld  80
29 aug Kol b.d.   Hoksbergen SOEST  89
6 okt Elnt (R) b.d.   Knol ROTTERDAM  89
6 okt Elnt (R) b.d.  van Gorp AMSTERDAM  84
9 okt Kol b.d. Drs  Tromp ALMELO  88
16 okt Elnt (R) b.d.   Vlot KERK-AVEZAATH 85
21 okt Kap (R) b.d.  baron van Harinxma thoe Slooten WASSENAAR  92
21 okt Kap b.d.   Schaftenaar ‘T HARDE  88
21 okt Kap (R) b.d.   Schreurs ROTTERDAM  97
26 okt Kap (R) b.d.  van ‘t Veen EELDE  90
30 okt Genm b.d.   Cayaux RIJSWIJK  85
7 sep Kap b.d.   Maurits SOEST  81
11 sep Maj (R) b.d Ir van Rhoon EPE  81
17 sep Maj (R) b.d.MJD  Prof Mr Franken ‘S-GRAVENHAGE 84
17 sep Elnt (R) b.d. Dr  Walstra BURGUM  83
22 sep Kap (R) b.d. Mr  Kroes ROTTERDAM  82
22 sep Kap (R) b.d.  van Leeuwen OEGSTGEEST  84

Mededeling: in deze lijst zijn alleen opgenomen de leden die de AVG hebben ondertekend en instemming hebben 
gegeven tot plaatsing

Overleden

RANG/ TITEL NAAM  WOONPLAATS OVERLIJDENS 
    DATUM

Kap (R) b.d. A.J.B. Beeren MUNSTERGELEEN 27-4-20
Genm b.d. J.Th. Bruurmijn UDEN  30-3-2020
Lkol b.d. J.H. Buitenhuis TETERINGEN  17-5-2020
Kol b.d. J. Kroon KAMPEN  4-3-2020
Lkol b.d. D. van der Most RAAMSDONKVEER 3 april 2020
Lkol (R) tit b.d. Drs. W. Venker DALFSEN  mei 2020
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IN MEMORIAM JOOP BUITENHUIS

JACOB HEINRICH BUITENHUIS
JOOP

Luitenant-kolonel der Artillerie b.d.

*Anholt 21 november 1922      +Teteringen 17 mei 2020 

Joop behoorde tot de generatie Nederlandse jongemannen waarvan de studie- en toekomstplannen wreed 
werden verstoord door de Tweede Wereldoorlog en die aan het einde van die oorlog dan ook naar nieuwe 
bestemmingen zochten. Zo besloot Joop na een periode in het Verzet en bij de Binnenlandse Strijdkrachten 
tot een toekomst als militair. Hij werd officier van het Wapen der Artillerie. 

In zijn lange carriere binnen het Wapen bekleedde 
Joop vele functies. Een daarvan was bijvoorbeeld cur-
susleider op de Kaderschool Artillerie en vele dienst-
plichtige wachtmeesters uit die periode herinneren 
zich hem als zodanig. Een andere 
functie was een plaatsing in Fort 
Worth (Texas) het Mekka van de 
Amerikaanse artillerie, een pe-
riode waarover Joop  met vuur 
kon vertellen.
Ook met vuur kon hij vertel-
len èn schrijven over zijn grote 
belangstelling; de Eerste We-
reldoorlog. Hij schreef daarover 
een aantal artikelen waarin ui-
teraard vaak het accent lag op 
de artillerie. Omdat hij anderen 
in die kennis wilde laten delen, 
organiseerde hij reizen naar de 
gebieden rond Ieperen, de Mar-
ne en vooral Verdun waar hij de 
deelnemers op plaatsen bracht 
waar andere bezoekers zelden of 
nooit kwamen.
Toen een van zijn plaatsingen hem bracht bij de 
Haagse staven, werd hij een enthousiast deelnemer 
aan de bijeenkomsten van de afdeling ’s-Gravenhage 
van de VOA, zo enthousiast dat hij er op heeft ge-
staan om ook na zijn Haagse plaatsing lid te blijven 
van die afdeling. Het weerhield hem er overigens niet 
van om samen met zijn Anneke ook intensief deel te 
nemen aan de activiteiten van de afdeling Zuid-West 
van de VOA. Hij organiseerde een maandelijkse werk-
mansborrel voor de in Den Haag geplaatste artillerie 
officieren waar hij om de contacten te bevorderen 
ook de leden van de afdeling bij uitnodigde maar ook 
herinnerde hij die artillerie officieren tegen de derde 

donderdag van de maand aan de VOA bijeenkomst. 
Het resultaat was regelmatige aanwezigheid van een 
aantal actieven bij die bijeenkomsten en vooral hun 
grote deelname aan het Barbaradiner in de Bernhard-

zaal van de Prinses Julianakazer-
ne. 
Voorafgaand aan de Haagse 
VOA bijeenkomsten ging Joop 
met enkele collega-artilleristen 
steevast op de derde donder-
dag van de maand naar de  Gar-
nizoensschietbaan Waalsdorp 
voor – wat zij noemden – onder-
houd schietvaardigheid pistool. 
Joop nodigde daarbij belangstel-
lenden uit de kring van Haagse 
VOA leden uit en zo groeide het 
groepje geleidelijk aan uit. Toen 
verscherpte wetgeving voor ver-
lofhouders het lidmaatschap van 
een schietvereniging eiste, werd 
Joop mede-oprichter van de Mi-
litaire Schietvereniging “De  Ka-
nonnier” waarvan hij vele jaren 

bestuurslid was en enthousiast lid tot zijn afnemende 
gezondheid het actief beoefenen van de schietsport 
onmogelijk maakte. Wel bleef hij tot aan het einde 
belangstellend naar het wel en wee van “zijn” vereni-
ging.

Wij verliezen met Joop een van de eerste leden van de 
Vereniging Officieren Artillerie en vooral een goede 
kameraad.

Hij ruste in vrede.

Piet Antonissen 
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In memoriam 

WILLEM VENKER

Op donderdag 28 mei 2020 hebben te weinig mensen in Zwolle definitief afscheid kunnen nemen van onze 
markante collega en vriend Willem Venker.
In een sfeervolle afscheidsbijeenkomst werd naast Willems activiteiten voor zijn gezin en vele civiele orga-
nisaties ook veel tijd ingeruimd voor zijn militaire loopbaan. Op deze wijze kwam weer het statement van 
Churchill tot uiting: “The Reservist is twice the citicen.”

Namens het Kapittel van Ereleden van de Koninklijke 
Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren KVN-
RO sprak de Res. Kolonel b.d Gerard Lettinga.
Hij beschreef Willem als een ge-
dreven man die als hij ‘ja’ zei, ‘ja’ 
bedoelde en ‘ja’ deed. Dat deed 
Willem dan ook met verve, met 
gevoel en nadruk op de verhou-
dingen en als je voldoende res-
pect had verworven ook met 
vriendschap.
Vanwege zijn lange en vooral 
ook nauwkeurige verdienste niet 
alleen voor de KVNRO maar ook 
voor de buitenlandse reserve 
officieren kreeg Willem in 1977 
van staatssecretaris van Lent te 
horen dat hij was benoemd tot 
ridder in de orde van Oranje Nassau met de zwaar-
den en in 1985 werd hij ‘bevorderd’ tot erelid van de 
KVNRO.

Namens de VOA Afdeling Oldebroek sprak de Kolo-
nel b.d. Johan van Ballegooij.
Hij benadrukte vooral de plaats die Willem heeft in-
genomen binnen de militaire cultuur in het algemeen 
en de artillerie in het bijzonder. Vanwege zijn langdu-
rige betrokkenheid en vooral zijn inhoudelijke bijdra-

gen als penningmeesterschap en lid van de ledenraad 
voor de afdeling gedurende vele jaren, werd Willem 
in januari 2017 door de algemeen voorzitter Generaal 

b.d. Bart Rosengarten  ‘beloond’ 
met de VOA-legpenning voor-
zien van het opschrift: Nauwge-
zet en collegiaal. 
Andere waarderingen voor Wil-
lems activiteiten werden ge-
toond door zijn bevordering tot 
reserve luitenant-kolonel titulair.
Ook bij het museum verrichtte 
Willen vele activiteiten en het 
meest genoot hij als hij school-
kinderen na hun bezoek een 
diploma mocht overhandigen 
ondertekent met zijn uitvoeri-
ge titulatuur dat, gecombineerd 

met zijn krijgshaftige snor, een geweldige indruk 
maakte.
Willems optreden werd gekenmerkt door te doen 
wat moest worden gedaan en ook op de juiste, zijn, 
wijze en als men hem door zijn ratio en optreden wist 
te raken kon hij ook echt worden ‘bewogen’ en kwam 
de emotionele Willem naar voren. 
We zullen Willem, als markante man, heel gemakke-
lijk kunnen blijven herinneren.
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In memoriam 

JAN BRUURMIJN
Onze vriend en collega generaal-majoor b.d. der artillerie 
Jan Bruurmijn is op 30 maart 2020 op eenentachtigen ja-
rige leeftijd overleden. 
In deze verwarrende en af en toe beangstigende tijd 
waarin alles wat we zeker wisten toch niet zeker blijkt te 
zijn, werd Jan ziek en uiteindelijk was het dit ongrijpbare 
virus dat hem te veel is geworden. 
Jan vervulde aanvankelijk zijn dienstplicht en werd als lei-
ding gevende ingedeeld bij een afdeling lichte luchtdoelar-
tillerie. Kennelijk kreeg hij de smaak van het functioneren 
in de militaire organisatie te pakken, want hij koos na zijn 
dienstplicht voor een opleiding tot beroepsofficier voor de 
artillerie aan de KMA.  Hij begon in 1960 zijn opleiding in 
het tweede studiejaar. De cadetten werden 
destijds opgeleid voor functies bij zowel 
de veld- als de luchtdoelartillerie. Ondanks 
druk van zijn toenmalige instructeurs bleef 
Jan na de KMA de luchtdoelartillerie trouw. 
Pas later na ingrijpende reorganisaties, lees 
reducties, ging Jan over naar de veldartil-
lerie. Hij had toen ook al zowel de Neder-
landse als de Duitse krijgsschool met veel 
succes doorlopen. Nadien is hij ook nog do-
cent geweest aan de Nederlandse Hogere 
Krijgsschool.
Op de rouwkaart van Jan staan twee quo-
tes van Patton die heel treffend weergeven wie Jan echt 
was. “Leid me, volg me of ga uit de weg”: dat was precies 
wat Jan als commandant van de 41 Afdeling in Seedorf ken-
merkte. Bazen die meer geïnteresseerd waren in uiterlijk 
vertoon; dat was niks voor Jan. Onder discipline verstond 
hij heel iets anders dan de strakke vouw in je DT-broek. 
De lastige verhouding met zijn brigadecommandant was 
echt een botsing tussen twee persoonlijkheidsstructuren.  
Jan was een commandant die ruimte gaf aan zijn mede-
werkers, maar die ook echt vooruit wilde. De 41 Afdeling 
veldartillerie was onder zijn leiding altijd bezig met verbe-
teren, goed kon altijd beter. In Seedorf was hij in zijn ele-
ment, samenwerken (met vooral de Duitsers), steeds nieu-
we uitdagingen zoeken en vooral bezig met zijn militaire 
vak.  Experimenteren met open stellingen, kijken hoe het 
sneller en flexibeler kon. De testen waren voor Jan niet de 
hoofdzaak maar eerder een mogelijkheid te laten zien wat 
er allemaal mogelijk was.  Jan was geen gemakkelijke baas, 
een van de ondertekenaars heeft zelfs nog een serieuze 
“douw” van hem gehad, maar hij stond voor zijn eenheid, 
ook als hem dat niet altijd door de leiding in dank werd 
afgenomen. Leid me, volg me of ga uit de weg, Patton zei 
het en deed het en Jan dacht en deed hetzelfde. 
Jan was ook wars van oneindig om de hete brei heen draai-
en. De tweede quote: “zeg wat je bedoelt en meen wat 
je zegt” typeert ook echt Jan. Na zijn tijd bij de afdeling 
werd Jan op een tijdelijk zijspoor gezet door plaatsing in 

Damascus als attaché. Overigens kon hij met veel enthou-
siasme vertellen over deze periode. Maar gelukkig waren 
er belangrijke functionarissen die nog kennis hadden van 
de resultaten uit het verleden en zo was er uiteindelijk toch 
sprake van gerechtigheid. Jan werd generaal en legerkorps 
artillerie commandant en vervolgens divisiecommandant. 
Hij was een echte troepen generaal. Recht door zee en 
zonder poespas. Een uitgesproken commandant met hart 
voor operatien, voor vechten, voor de krijgsmacht.  Voor 
de duivel niet bang en bereid om zaken hard en hoog te 
spelen. Jan nam nooit een blad voor de mond, noch intern 
noch extern. Diplomatie was niet aan Jan besteed, verfris-
send maar vaak ook lastig. Jan was ook als generaal ge-

woon: niet gewoon.
Op een vlak gaat de vergelijking met ge-
neraal Patton niet op. Na zijn FLO werd 
Jan voorzitter van de NOV. Na dit voorzit-
terschap zette Jan zich via de VBM in voor 
veteranen die tussen de wal en het schip 
dreigden te vallen. Ook hier was hij met 
volle inzet bezig voor waar hij in geloof-
de: de militairen. Over links of over rechts 
wilde hij de mannen en vrouwen enerzijds 
beschermen, maar ook recht doen, helpen. 
Zij verdienden zijn hulp. Hard en soms on-
genuanceerd kwam hij dan op voor deze 

mensen. Jan zette zich in met al zijn kracht, desnoods vol 
tegen de stroom in, voor de zwakkeren, diegenen die hulp 
nodig hadden, voor “zijn” militairen. Terwijl velen de wer-
kelijkheid ontweken, politiek gedrag vertoonden, legde hij 
de problemen op tafel. Hij had durf en benoemde de zaken 
waar anderen eromheen liepen. Hij kwam op voor mensen. 
Voor Jan was de laatste tijd de “fog of war” letterlijk, per-
soonlijk geworden. Gesprekken over de goede oude tijd 
haalden een lach tevoorschijn, maar veel ging verloren in 
die geestelijke mist. Het was moeilijk om te zien hoe deze 
scherpe geest nu moeite had met de herinneringen. Toen 
daar in het verzorgingshuis de besmetting bovenop kwam 
was dat te veel voor hem. We hadden hem nog graag lang 
in ons midden willen hebben en vanwege zijn overlijden 
ook graag bij zijn afscheid willen zijn, fysiek steun aan Enny 
en de familie willen geven. Het mocht niet zo zijn, maar 
de herinneringen blijven. Patton zei ook ooit: “It is foolish 
and wrong to mourn the men who died. Rather we should 
thank God that such men lived”. Laten we dankbaar zijn 
dat we Jan hebben mogen kennen en door hem geleid zijn. 
Rust in vrede Jan en leef voort in onze gedachten als een 
plezierig mens, een goede vriend en vooral een kundig vak-
man.

Johan van Ballegooij:  
namens KMA artillerie promotie 1962
Ton van Loon: 
namens de velen die door Jan geleid zijn
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AFDELINGSBESTUREN

CADETTEN WAPENVERENIGING ‘DE ARTILLERIST’
Voorzitter: Mats Hueting
Secretaris: Abe Versteeg
Penningmeester: Douwe van der Tol 
1ste lid: Leon van der Velden
2de lid: Gerrit van Goor
3de lid: Kevin Nuijten
4de lid: Jelle van Egmond
Adviseur: Overste (r) T. Bijlsma
Co-adviseur: Kapitein M. Mastenbroek
Adres CWVA: postbus 90002, 4800 PA, Breda

GUNNERS
Vz: T.M. van Lieshout, lkol
Vice Vz: K. de Richemont, lkol b.d.
Secr: S. Ober, maj
Lid: J.P. Tiedink, maj
Lid: J. Mulder
Lid: M. Aspers, kap
Secr: VOA “Gunners” t.a.v. Lkol van Lieshout
MPC 35C - Postbus 1000 - 8084 ZX ‘t Harde

FRYSLÂN
Vz: R. Steensma, kap (R) b.d.
Secr: ir. J.P. ten Sijthoff, elnt (R) b.d.
Penm: A.B. Kooistra, lkol (R) b.d.
Lid: ir. J.P. ten Sijthoff, elnt b.d., lid ledenraad
Tel: 051 - 146 49 11
E-mail: jp.tensijthoff@gmail.com

GELDERLAND
Vz: Ir. J. (Jan) P.M. van Oosterbos, Kap (R) b.d.
Secr a.i. / lid ledenraad: Ir. J.N. Dekker elnt (R) b.d.
Tel: 031 - 741 49 89
Email: jaap_dekker@hetnet.nl
Penm: Mr. C. Venemans, lkol (R) b.d.
Lid: plv lid ledenraad: J. Penning lkol b.d

’S-GRAVENHAGE
Vz: C.J. van Harmelen, lkol (R) b.d.
Secr / lid ledenraad: ing. P.J Antonissen, lkol (R) b.d.
Penm: ing. T. van der Plas, maj (R) b.d.
Lid: A. Viskil, elnt (R) b.d.
Tel: 070 - 386 19 56
E-mail: pjantonissen01@kpnmail.nl

NOORD
Vz: Chris (C.A.J.) van Malkenhorst, EMlog, RI, lkol (R) b.d.
Secr: mr. Jan (J.) Mulder, kap (R) b.d
Penm: drs. Bert (E.S.) Alberga, maj (R) b.d.
Lid ledenraad: ing. Dick (D.H.H.) Heyse, maj (R) b.d.
Tel: 0529-451042
E-mail: jan-yvonne.mulder@planet.nl

OLDEBROEK
Vz: P. Winckelmolen, kol b.d.
Secr: drs. G.M. de Jong, maj (R) b.d.
E-mail: jong@gijs-riadejong.nl
Penm: W.S.P. Lemmens, lkol b.d.
E-mail: wsplemmens@gmail.com
Lid: R.F. Schuurman, Lkol

ROTTERDAM
Vz / lid ledenraad: ir R.P. Peters, lkol (R) b.d.
Tel: 0168 - 85 23 32
Mobiel: 0610 - 41 52 51
E-mail: Petersmain@cs.com
Penm: G. Massy, kap (R) b.d.

UTRECHT EN NOORD-HOLLAND
Vz: vacant
Secr: M.J. Hilbrands, elnt (R) b.d.
Penm: J.W.G. Hallensleben, maj (R) b.d.
Lid: ir R.H.J. Maltha, elnt (R) b.d.
Tel: 020 - 496 81 40
E-mail: mjhilbrands@cs.com

ZUID-OOST
Vz: Ing. P.H.M.J. Lambriex, Kap R bd KRA
Secr: ing. R.A.M.M. van Santvoord, lkol (R) b.d.
Penm: drs J.H. Kruit, elnt (R) b.d.
E-mail: roelandvs@hotmail.com

ZUID-WEST
Vz: B.H.Th. Mooren, kap (R) b.d., lid ledenraad
Secr: J. Brethouwer, maj b.d.
Penm: drs R.P.M. van Mechelen, lkol (R) b.d.
Tel: 076 - 503 37 99
E-mail: joh.brethouwer@planet.nl

PARTNERVERENIGING OFFICIERSMESS BLAZING 
SKIES
Vz: K.A.R.E.  Houthuizen, Elnt
Secr: N.J. Hoetjes, kap
Penm: S.A.T. Slippens, kap
Lid: B.A.R. Pijls, elnt
Lid: K.A.R.E. Houthuizen, tlnt
Lid: N. Jeuring, elnt
Lid: J.A.E. Ackermans, tlt
Lid: C. Sweep, tlt
Email: dglc.offmess.blazing.skies@mindef.nl

CORRESPONDENT VOOR BELGIË
J.B. Al, maj (R) b.d., lid ledenraad
Tel/fax: +32 89 50 47 49
E-mail: jean.b.al@belgacom.net
Grensoverschrijdend:
(IBAN) BE26 0001 6111 0229
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VERSLAGEN AFDELINGSBIJEENKOMSTEN

Afdeling Noord

BIJZONDER BIJEENKOMST DIGI-
TALE BESTUURSVERGADERING 
22 APRIL 2020
Natuurlijk zijn en waren we met onze 
activiteiten actief, maar bij deze bij-
zondere “oorlogssituatie”/ coronacri-
ses raakte ons alles uit beeld. Te veel 
“rook en vuur” en we zagen door het 
donkere bos ook geen zichtlijnen. Dus 
onze doelanalyse moet geduld heb-
ben. Kortom: effe wachten! Toch heb-
ben we geprobeerd onze actieve leden 

(ouderen en jongeren) een hart onder 
de riem te steken. Zie onze prachtige 
kaart met een positief “schot over”. De 
activiteit in de lpl Havelte en het be-
zoek aan de Maatschappij van Welda-
digheid proberen we in het najaar te 
organiseren. Met begeleiding van brig 
Hylco Komen b.d. moet dit een prach-
tige gelegenheid worden. Onze leden 
krijgen hiervan nog een apart invita-
tie. Het digitaal vergaderen geeft lof 
en ontspanning. Ook zijn onze “ou-
dere” bestuurs-leden in het digitale 
tijdperk terecht gekomen. Het is ons 
echter gelukt. Zie ook onze blijde kop-

pen. We wensen al onze VOA-leden 
een gezonde toekomst tegemoet en 
gewoon doorgaan (1 ½ meter afstand 
en niezen in de elleboog). Hartelijke 
groet van de afdeling-Noord!    
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VOA OLDEBROEK

In maart en april zijn er geen bijeen-
komsten geweest, hetgeen niet be-
tekent dat we stil bij de haard zitten. 
Behalve in de tuin werken, is er ook 
tijd om na te denken. Dit denkproces 
heeft mij tot onderstaande teksten ge-
bracht.

VITAAL BEROEP
Gandhi vroeg zijn kleinzoon een spin-
newiel bij hem te brengen en het uit 
elkaar te halen. Daarna vroeg hij aan 
zijn kleinzoon om te gaan spinnen. 
De kleinzoon antwoordde dat dat niet 
kon. Waarop Gandhi zei: “Dan zet 
je het toch weer in elkaar.” Toen de 
kleinzoon het spinnewiel bijna in el-
kaar had gezet pakte Gandhi een veer-
tje dat onder het kleinste wiel moest 
komen, maar de kleinzoon zei: “Zon-
der veertje kan ik het spinnewiel niet 

in elkaar zetten.” Gandhi antwoordde: 
“Waarom niet, het is maar een klein 
dingetje.” De kleinzoon: “Jawel, maar 
het is nodig ander werkt het spinne-
wiel niet.” Gandhi: “Het is zo klein dat 
het vast niet belangrijk is. Je kunt vast 
spinnen zonder dit veertje.” De klein-
zoon: “Nee, dat gaat niet!” 
De les: Ieder mens is een onderdeeltje 
van de grote maatschappij. Allemaal 
zijn we belangrijk om als één groot 
geheel te kunnen werken.

(Gijs de Jong: vrij naar Arun 
Gandhi: Het boek van wijsheid.)

DE KRACHT IN ONS:

Is een woord ter bemoediging
Voor iemand met wie het niet goed ging.
Is een hand op een schouder
Van een kind door een bezorgde ouder.
Is een zin uit de Bijbel met het woord van God
Die zich bekommert om ’s mensen lot.
Is een blijk van vertrouwen
Van een persoon van wie we houwen. 
Is een uiting van een positieve geest
Die een sombere bui geneest.
Een houding van compassie voor een vriend die lijdt
Juist na een zeer dramatisch afscheid.
Is een luisterend oor voor iemand die jou belt
En jou verhaalt wat hem in deze situatie kwelt.
Is een lacht naar een kind
Dat het hele coronagedoe onbegrijpelijk vindt.
Is ook een gebaar zonder woord
Dat zelfs zonder decibellen wordt ‘gehoord’.

Gijs de Jong
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HET MILITAIR BEDRIJF IS EEN EENVOUDIG HANDWERK 
DAT ZICH ER VAAK TOE BEPERKT TOT 
“DE EINDJES AAN ELKAAR TE KNOPEN”.

BEDIENING ACHTER!


