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BARBARA IN DE VAART 
DER VOLKEREN

Voor u ligt de derde Sinte Barbara van 2020. Het Septembernummer welke dus samenvalt met Prinsjesdag en 
de Miljoenennota. Ik lees net vers van de pers dat Defensie er 5.7% bij krijgt tot een totaal van 11.2 miljard. Er 
bij is altijd goed maar om op 2% van het BNP uit te komen moet er nog zo’n 5 miljard bij.

In dit nummer weer een aantal le-
zenswaardige artikelen, We vervol-
gen onze serie over Nederlands-In-

dië en ook het tweede deel van In die 
Zähne Fahren is gepubliceerd. Verder 
starten we met een nieuwe serie over 
The Future of Fires.
Ik merk als eindredacteur dat ons blad 
opgemerkt wordt in de buitenwereld. 
In de eerste plaats door een verhoogde 

belangstelling bij adverteerders, dat is 
goed want dat levert geld op. Veel be-
langrijker vind ik het dat er ook schrij-
vers zijn die zichzelf aanmelden met 
een artikel om geplaatst te worden in 
ons lijfblad.
Dit keer ben ik benaderd door een 
paar techneuten van de Koninklijke 
Luchtmacht met een aantal artike-
len over METEO. Een onderwerp dat 

ons als Artilleristen natuurlijk zeer 
aanspreekt.  Hadden we vroeger een 
adjudant vuurregeling die een vloeitje 
losliet achter de bakkerskar om zo de 
METEO-correctie te bepalen, deze of-
ficieren van CLSK gaan iets dieper op 
de materie in.
Helaas vindt u in deze Sinte Barbara 
ook een drietal In Memoria van legen-
darische Artilleristen die ons zijn ont-
vallen. Ook al hebben zij de leeftijd 
van de allersterksten bereikt, de leegte 
die ze achterlaten bij hun naasten, in 
hun afdelingen en in de vereniging is 
daar mee niet kleiner. Mogen ze rus-
ten in vrede.
Ik wens u weer veel leesplezier met 
dit nummer. Schroomt u niet om uw 
ongezouten mening te laten horen op 
zaken waar u het absoluut niet mee 
eens bent.

Teun Baartman
Kolonel der Artillerie b.d.
Eindredacteur
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DE OFFICIERSCANTINE

De Officierscantine van het Artillerieschietkamp (ASK) op de Legerplaats bij Oldebroek (LbO), werd al in 1885 
in gebruik genomen. Dit eerste stenen gebouw op het schietkamp is een begrip binnen onze krijgsmacht en 
zeker voor artillerieofficieren. Je deed als aankomend beroeps of reserveofficier op het ASK (een deel van) je 
vaktechnische opleiding en bovenal kwam je er om te schieten. In1951 werd een Stichting Officierscantine op-
gericht met als doel het gezelschapsleven van de officieren van het Wapen der Artillerie te bevorderen en het 
verblijf in de Legerplaats bij Oldebroek te veraangenamen in de ruimste zin van het woord. Aspirant reser-
veofficieren van de SROA hadden pas toegang na hun beëdiging en waren tot die tijd voor hun ontspanning 
aangewezen op wat nu de ‘blauwe zaal’ van gebouw 236 is. In september 2020 is er een eind gekomen aan 
het bestaan van de Stichting Offcierscantine. In mijn voorwoord wil ik kort terugblikken op de geschiedenis 
van ‘onze’ cantine (let wel: de ‘c’ is vereist in onze traditie), de overwegingen noemen om de Stichting op te 
heffen en vermelden hoe het nu verder gaat.

Allereerst iets over de geschie-
denis van het gebouw (met 
dank aan ons lid Majoor bd 

Dick van Zuidam van het kenniscen-
trum van de HCKVA voor de aange-
leverde informatie). Bij de inrichting 
van het ASK in 1877 werden officieren 
aanvankelijk ingekwartierd door de 
gemeente Oldebroek, onder meer op 
de landgoederen Zwaluwenberg en 
Schouwenburg. De oefenende troe-
pen werden in tenten ondergebracht. 
Daar het schietkamp erg afgelegen lag 
en de militairen in de avonduren op 
elkaar waren aangewezen, werden in 
de lente van dat jaar een drietal hou-
ten kantines voor respectievelijk offi-
cieren, onderofficieren en manschap-
pen gebouwd. 
In het jaar 1883 werd begonnen met de 
bouw van de huidige Officierscantine, 
die zoals gezegd in 1885 in gebruik 
werd genomen. In 1900 is op de hui-

dige keuken een verdieping gebouwd. 
Deze diende als woning van de hof-
meester. Het gebouw kreeg hierdoor 

een symmetrisch uiterlijk. In 1902 
werd het buffet vergroot. De eetzaal 
met het “Art Deco”-plafond en de toi-

Interieur omstreeks 1918
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letruimten werden later aangebouwd. 
In de jaren na 1930 is het gedeelte 
waarin de hofmeester woonde, gewij-
zigd. Er kwam een bakstenen topgevel 
en haaks hierop een aanbouw van één 
laag met een zadeldak en gedekt met 
rode dakpannen. Na de Tweede We-
reldoorlog is de open veranda voor-
zien van een schuifpui, waardoor het 
vloeroppervlak van de kantine werd 
vergroot. In 1994 werd in de eetzaal 
een extra bar ingericht, de resteren-
de ruimte bleef in de oude staat. In 
1996 onderging het gehele gebouw 
een grondige opknapbeurt, waarbij de 
keuken werd gerenoveerd en een ter-
ras werd aangelegd. 
De Officierscantine is vanaf het begin 
voor eigen rekening beheerd door een 
commissie, benoemd door de Direc-
teur van de Schietschool. Na 1945 is 
het beheer over de Officierscantine 
gesplitst. De kantine bleef in beheer 
bij de officieren en de eetzaal met 
keuken werd een rijksaangelegenheid. 
Eind 1949 hechtte de Inspecteur der 
Artillerie zijn goedkeuring aan een 
nieuw reglement. Dit reglement was 
uitsluitend van toepassing op het kan-
tinebedrijf. In feite was het de voort-
zetting van de vooroorlogse Officier-
scantine. 

Op 1 februari 1951 werd de “Stichting 
Officierscantine Artillerieschietkamp” 
in het leven geroepen met de hiervoor 
omschreven doelstelling. Een neven-
doel was alle in de loop der jaren door 
vele artilleristen ingebrachte gedenk-
waardigheden goed te beheren, te 
onderhouden en een passende plaats 
te geven. Beroepsofficieren der artil-
lerie van de KL en het KNIL werden 
gewoon lid door betaling van een in-
leggeld van tien gulden bij hun eerste 
verblijf op de LbO.  In de statutenwij-
ziging van 1989 werd bepaald dat het 
bestuur zou bestaan uit een kolonel 
van het Wapen, een hoofdofficier van 
het Korps Veldartillerie, een officier 
van het Korps Luchtdoelartillerie en 
een officier van het Korps Rijdende 
Artillerie. Officieren van de Artille-
rie werden lid voor het leven door de 
betaling van een eenmalige bijdrage 
tijdens hun eerste bezoek aan de kan-
tine.

De inrichting van de officierscantine 
heeft altijd tot de verbeelding gespro-
ken. Los van schilderijen en andere 
objecten moeten vooral de gebrand-
schilderde ramen worden genoemd. 
Ter nagedachtenis aan de gedurende 
de periode 1940 - 1950 gevallen offi-

cieren en aspirant-officieren van de 
Artillerie, zowel van de Koninklijke 
Landmacht als van het Koninklijk Ne-
derlandsch-Indisch Leger, zijn in eer-
ste instantie de bovenramen vervan-
gen door gebrandschilderde ramen, 
met daarop 177 namen. De ramen zijn 
ontworpen door architect A.C. Kam-
meijer en gemaakt door glazenier A. 
Bogtmans. Het gebrandschilderde 
raam boven de deur naar de eetzaal 
vermeldt de aangepaste wapenspreuk 
“Het Vaderlandt ghetrouwe bleef ick 
tot in den Doot”. De ramen zijn op 4 
mei 1960 onthuld door de Inspecteur 
der Artillerie, generaal-majoor J.T. 
Winkel. De onderste gebrandschil-
derde ramen in de buitenmuur zijn 
later aangeboden door de Vereniging 
Officieren Artillerie. Hierop staan de 
namen van 65 gevallenen vermeld. 
De ramen zijn onthuld door de toen-
malige voorzitter van de Vereniging, 
brigade-generaal b.d. B. Bouman. 
Luitenant-kolonel b.d. ir. J. Kooij-
man heeft die ramen ontworpen en 
gemaakt. De twee gebrandschilderde 
ramen in de buitenmuur aan de west-
zijde van “Old Dutch”, waarop nog 
eens 27 gevallenen staan vermeld, zijn 
eveneens aangeboden door de Vereni-
ging Officieren Artillerie en in 1993 

Officierscantine ca 1890, gezien vanuit het ZO
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onthuld door de toenmalige voor-
zitter van de vereniging brigade-ge-
neraal b.d. J.P.M Brüning. Ook deze 
ramen zijn ontworpen en gemaakt 
door luitenant-kolonel b.d. ir. J. Kooij-
man. In 1998 werden als resultaat van 
voortdurend speurwerk wederom een 
tweetal gedenkramen, nu in de noor-
delijke buitenmuur van “Old Dutch” 
onthuld. Hierop staan de namen van 
17 gevallenwapenbroeders vermeld. 
De gedenkramen werden tijdens de 
viering van het 50-jarig bestaan van 
de Vereniging Officieren Artillerie op 
12 november 1998 eveneens onthuld 
door brigade-generaal b.d. J. P.M. Brü-
ning. En ook deze ramen zijn ontwor-
pen en gemaakt door luitenant-kolo-
nel b.d. ir. J. Kooijman. Nadat in 2003 
uit onderzoek van Majoor bd Verburg 
was gebleken dat nog veel namen van 
gevallen artillerieofficieren niet waren 
vereeuwigd in de ramen, werd in 2007 
besloten nog 67 namen toe te voegen, 
die op zes nieuwe bovenramen in de 
eetzaal konden worden aangebracht. 
Deze ramen zijn ontworpen en ver-

vaardigd door glazenier Sebastiaan 
Rietkerk. Zij werden onthuld op 2 
mei 2008 door de toenmalige Wapen-
oudste der Artillerie Generaal-majoor 
A.J.H. van Loon. Ook nu loopt nog 
onderzoek naar namen van gevallen 
wapenbroeders en kan een volgende 
uitbreiding worden verwacht.
Een belangrijk deel van de Offcier-
scantine was het al genoemde ‘Old 
Dutch’. Een der commandanten van 
het Artillerieschietkamp liet de ingang 
van de kamer van de administrateur, 
die uitkwam op de hal, dichtmetselen 
en in de wand tussen de kamer en de 
grote zaal van de kantine een dubbele 
openslaande deur aanbrengen. In deze 
kamer konden oudere officieren op 
uitnodiging of met toestemming van 
de commandant van het schietkamp 
zich afzonderen. Deze ruimte werd 
door de jongere officieren spottend 
“Old Dutch” genoemd naar een gelijk-
namig gerenommeerd etablissement 
aan het Buitenhof in ‘s-Gravenhage, 
waar alleen “respectabele” personen 
kwamen (de Inspecteur der Artille-

rie was indertijd een vaste bezoeker). 
Old Dutch heeft zijn naam altijd be-
houden ook nadat de sfeer wat losser 
werd en oude gebruiken niet meer in 
stand werden gehouden. Het verlies 
van de status van officiersmess en de 
door reorganisaties sterk gereduceer-
de omvang van ons Wapen hebben 
daar in sterke mate aan bijgedragen.

Begin 2015 kwam een discussie op 
gang in de Wapentraditieraad Artil-
lerie (WTRA) over de besteding van 
het vermogen van de Stichting Of-
ficierscantine. Uitgangspunt was de 
constatering dat de Stichting Officier-
scantine in feite geen rol meer speel-
de doordat de bedrijfsvoering van de 
Officierscantine en -keuken was over-
gedragen aan Paresto. Als gevolg daar-
van kon de Stichting het in de loop 
der jaren opgebouwde vermogen niet 
meer aanwenden voor haar in haar 
statuten genoemde doelstellingen en 
was er in feite sprake van ‘dood geld’. 
Juist in een tijd dat steeds minder geld 
beschikbaar werd gesteld voor tradi-

Interieur omstreeks 1930
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tie-gerelateerde zaken en secundaire 
activiteiten leek het een goed idee te 
onderzoeken of het beschikbare geld 
op een zinvolle manier kon worden 
besteed binnen de artillerie. In April 
2015 werd in de WTRA het principe-
besluit genomen dat het geld uit de 
Stichting moest worden uitgekeerd 
binnen het Wapen der Artillerie op 
zodanige wijze dat zoveel mogelijk 
artillerieofficieren daarvan zouden 
kunnen profite-
ren en dat de tra-
ditiehandhaving 
kon worden ge-
steund. Het geld 
was immers ook 
bijeengebracht 
door artillerieof-
ficieren die ge-
bruikt maakten 
van de Officiers-
cantine. Ook be-
sloot de WTRA 
dat moest wor-
den onderzocht 
hoe een en ander 
moest worden 
geregeld. Hierbij 
trad ons lid Lui-
tenant-kolonel (R) bd Mr. Cees Ve-
nemans als adviseur op. Als uitgangs-
punt dienden de Statuten zoals die 
waren gewijzigd op 3 september 2002.
Om de ontbindingsprocedure cor-
rect te laten verlopen was een aantal 
stappen nodig, waarbij de stichtings-
structuur met zich meebracht dat  
het bestuur van de Stichting voor de 
uitvoering van deze procedure geen 
verantwoording hoeft af te leggen aan 
leden. Een belangrijke eerste stap was 
de bestaande statuten zodanig aan te 
passen dat uitkering van de bezittin-
gen zoveel mogelijk in overeenstem-
ming zouden zijn met het doel van de 
Stichting. Na passeren van de nieuwe 
statuten bij de notaris zouden alle be-
zittingen van de Stichting aan de ge-
gadigden kunnen worden uitgekeerd. 
Na afronding daarvan zou de Stichting 
Offcierscantine kunnen worden ont-
bonden door het bestuur aangezien 
de Stichting dan geen vermogen meer 
zou hebben en geen vereffening nodig 
zou zijn. Het bestuursbesluit moest 
worden vastgelegd in een laatste ver-
gaderverslag en worden bekrachtigd 
door de Wapenoudste. De laatste stap 

zou ten slotte zijn uitschrijving van de 
Stichting bij de Kamer van Koophan-
del, zoals inmiddels is gebeurd.
De hele procedure heeft om diver-
se redenen de nodige tijd gekost. De 
belanghebbenden, dat wil zeggen alle 
historische collecties van ons Wapen 
en onze Vereniging hebben volgens 
een door een vorige Wapenoudste be-
paalde verdeelsleutel een deel van het 
financiële middelen van de Stichting 

ontvangen. De historische collecties 
kunnen de gelden besteden ter verbe-
tering van hun collecties. Voor onze 
Vereniging geldt met name dat het 
geld moet worden besteed aan activi-
teiten voor zoveel mogelijk artillerie-
officieren. Alle materiële bezittingen 
van de Stichting zijn overgedragen aan 
de Historische Collectie van het Korps 
Veldartillerie die ze verder beheert en 
op eigen kosten in stand houdt. 

Wat betekent dit nu allemaal. In feite 
verandert er niets aan de al vele jaren 
bestaande situatie dat ‘onze’ officier-
scantine formeel onze cantine niet 
meer is. We hebben zelfs geen zeg-
genschap meer over en prioriteit voor 
het gebruik ervan. Uiteraard komen 
we er nog graag en vooral de Afdeling 
Oldebroek profiteert tijdens haar bij-
eenkomsten nog van de aanwezige 
faciliteiten binnen deze traditierijke 
omgeving. Het bestuur van de Stich-
ting kon geen rol meer spelen en had 
geen zeggenschap meer over de gang 
van zaken binnen de cantine. Door het 
opheffen van de Stichting hebben we 
een aantal positieve effecten bereikt. 

Allereerst wordt het geld nu nuttig 
besteed binnen ons Wapen in plaats 
van dat het (geen) rente staat te verga-
ren op de bank zonder ooit te worden 
gebruikt. In de tweede plaats worden 
de materiële goederen uit de Stich-
ting goed beheerd door de HCKVA; 
er hebben bijvoorbeeld al enige resto-
raties plaats gevonden van schilderij-
en. Bovendien is in de beleidsbundel 
vastgelegd dat de HCKVA en de Wa-

penoudste zorg-
dragen voor het 
behoud van het 
artillerie-aanzien 
van de officier-
scantine. Door 
de HCKVA over-
genomen voor-
werpen die in de 
officierscantine 
stonden of hin-
gen, blijven daar 
ook om dat aan-
zien te bewaren. 
Met de nieuwe 
manager van de 
Offcierscantine 
Norman Bender, 
als opvolger van 

Johan Kurk, die zich nu verdienstelijk 
maakt binnen de HCKVA, zijn goede 
afspraken gemaakt over de inrichting 
en er vindt regelmatig overleg plaats. 
Ten slotte beheert de HCKVA namens 
de Wapenoudste het archief van de 
Stichting Officierscantine. 
Gegeven de ontstane situatie is dit 
een optimaal resultaat. Laten we ho-
pen dat we nog heel lang van onze ar-
tilleriecantine gebruik kunnen blijven 
maken.
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HIËRARCHIE EN ONDERGESCHIKTHEID: 
MODERNER DAN JE DENKT!

De begrippen hiërarchie en ondergeschiktheid lijken te komen uit een ver verleden. Ze worden al snel ge-
koppeld aan de lang vervlogen tijden van de klassenmaatschappij en aan ouderwetse organisaties zoals de 
Krijgsmacht. Over het algemeen kleeft er aan deze begrippen een negatieve connotatie.

Tegenwoordig zijn concepten als zelfverantwoorde-
lijkheid en (nog erger) werkgeluk meer in zwang als 
iets om na te streven in moderne organisaties.

In dit stuk wil ik proberen aan te tonen dat hiërarchie en 
ondergeschiktheid helemaal niet ouderwets of achter-
haald zijn. Sterker nog ze zijn essentieel, zeker in dynami-
sche, complexe tijden en voor organisaties in crisis. En zijn 
we dat niet allemaal tegenwoordig, in crisis…

Gezien mijn achtergrond grijp ik natuurlijk terug op hoe 
de Krijgsmacht denkt over hiërarchie en ondergeschikt-
heid. Ik gebruik daarvoor de Eed of Belofte die alle mili-
tairen afleggen aan elkaar en aan het Nederlandse volk. 
Het Regelement op de Krijgstucht uit 1922 is een ander 
uitgangspunt dat ik zal gebruiken om mijn redenering te 
ondersteunen.
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- TEUN TZU - 

 
“Life Time Employment” was vroeger de norm. Nu is het 
ouderwets en achterhaald. Wat al die Job Hoppers ech-
ter missen en wat ook niet in hun goed gevulde loonzakje 
zit, is het wederzijds vertrouwen, de saamhorigheid en de 
kameraadschap. Die houden wij!

Heel belangrijk in mijn verhaal is om te begrijpen dat zo-
wel hiërarchie als ondergeschiktheid beiden niets te ma-
ken hebben met concepten als hoog/laag of baas/knecht 
of belangrijk/minder belangrijk. Beide begrippen zijn be-
doeld als een manier om samenwerking, vertrouwen en 
veiligheid te organiseren. Deze notie is essentieel maar is 
tevens ook bij vrijwel iedereen, inclusief bij ons zelf, bin-
nen de Krijgsmacht, verloren gegaan. De meer negatieve 
uitleg, zoals in bovenstaande begrippen-tegenstellingen is 
blijven hangen.

De kernbegrippen in de Militaire Eed zijn Trouw, Gehoor-
zaamheid en Onderwerping. Dit zijn exact de bestandde-
len van een hiërarchie en van ondergeschiktheid zoals ik ze 
bedoel in dit stuk. Militairen beloven aan elkaar en aan het 
Nederlandse volk dat ze, ten allen tijde, trouw zullen zijn, 
zullen gehoorzamen aan de afspraken (wetten) die we met 
elkaar gemaakt hebben en dat ze zich zullen onderwerpen 
aan de gezamenlijke gedragsregels (krijgstucht). Op die 
manier stellen ze een zeer geducht en potentieel gevaarlijk 
machtsmiddel, onder controle van dat Nederlandse volk 
zodat ze het kunnen gebruiken voor de eigen doelstellin-
gen (Hoofdtaken in de Grondwet).

Dit is de eerste trede van hiërarchie en ondergeschiktheid. 
De Krijgsmacht valt  hiërarchisch onder en is onderge-
schikt aan het Nederlandse volk. De functie van deze eer-
ste trede is de garantie aan het Nederlandse volk dat de 
Krijgsmacht zich nooit tegen het eigen volk zal keren. Dit 
lijkt een onbelangrijke of onnodige notie maar we hoeven 
niet zo heel ver buiten de landsgrenzen te kijken om te 
zien dat dit geen overbodige luxe is.

Het Regelement op de Krijgstucht uit 1922 is mijn tweede 
bron. Onmiddellijk verdacht natuurlijk, want ontzettend 
oud en daarmee per definitie achterhaald. Dat valt echter 
nog maar te bezien. 

Artikel 2 zegt het volgende: Ondergeschiktheid is de ziel 
van de militaire dienst. Let wel, er staat hier niet onder-
geschiktheid van een bepaalde rang of van een bepaalde 
categorie, er staat hier ondergeschiktheid “an sich”. Later 
wordt dit wel verbijzonderd en uitgelegd in termen van ge-
hoorzaamheid en hogere en lagere rangen, maar eigenlijk 
was dit al een zwaktebod. Waarschijnlijk is dit ook de be-
langrijkste reden dat dit artikel de tijd niet heeft overleeft. 
Dat is heel jammer want de oorspronkelijke bedoeling was 
perfect. Ondergeschiktheid geldt voor iedereen. Van hoog-
ste generaal tot eenvoudigste soldaat. Die ondergeschikt-
heid was aan de Opdracht en vooral ook aan Elkaar. Otto 
van Wiggen (generaal b.d.) noemt dit: niemand belangrij-
ker dan het team.

Dit is de tweede trede van ondergeschiktheid en hiërar-
chie. Deze leidt er toe dat de opdracht en het team het al-
lerbelangrijkst zijn. Zelfs de eigen persoonlijke veiligheid is 
niet relevant als de opdracht of de veiligheid van het team 
in het geding zijn. 

Er is ook nog een derde trede. Die is waarschijnlijk het 
meest moeilijk te begrijpen. Dat komt omdat deze trede 
schijnbaar heel ver afstaat van de egalitaire volksaard van 
de Nederlander. Die derde trede gaat over de uiterlijke 
verschijningsvorm van hiërarchie. Binnen de Krijgsmacht 
is dat heel duidelijk, want vertaald in rangen en standen. 
Waarom zijn deze “hoogteverschillen” van belang, waarom 
deze afstand creëren als we tegelijkertijd kameraadschap 
zo hoog in het vaandel voeren?

Het antwoord op deze vraag is tegelijkertijd eenvoudig en 
heel ingewikkeld. Afstand is veiligheid en vertrouwen. Die 
veiligheid en vertrouwen gaan twee kanten op. Het is tege-
lijkertijd veiliger voor het hogere als voor het lagere niveau. 
Dit heeft alles te maken met de aard van de opdrachten 
die militairen moeten geven en moeten uitvoeren. Dit zijn 
namelijk opdrachten die rechtstreeks kunnen leiden tot de 
dood. Niet als ongelukje of als pech maar als een bewust 
afgewogen rationele keuze, die rechtstreeks voortvloeit 
uit de consequenties van de eerste en tweede trede van hi-
erarchie en ondergeschiktheid. Om dit soort opdrachten 
te kunnen en durven geven en om dit soort opdrachten te 
kunnen en durven uitvoeren, zijn alle drie de treden van 
essentieel belang.

Enige tijd geleden is aan de Minister van Defensie een 
boek aangeboden waarvan de strekking was dat het mili-
taire DNA zeer nuttig zou kunnen zijn voor civiele bedrij-
ven. Ik heb het boek nog niet gelezen (ik ben officier, dus 
ik had al een boek). Maar dit is ons DNA. Niet dat we best 
aardig kunnen leidinggeven, niet dat we gewend zijn om 
onder extreme omstandigheden te functioneren, ook niet 
dat we direct zijn of goed in teams kunnen werken en nog 
heel veel dingen niet. Nee, dit is ons DNA. Kunnen jullie 
dat ook aan in de civiele maatschappij?
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Met beperkt militair ceremonieel werden op donderdag 20 augustus jl. 26 militairen beëdigd, inclusief 5 
militairen die behoren tot de Militair Juridische Dienst (MJD). Dit gebeurde onder auspiciën van kolonel P.G.F. 
(Paul) Hoefsloot, Commandant Korps Veldartillerie (KVA) en luitenant-kolonel R.L. (Rob) ten Horn, Comman-
dant Korps Rijdende Artillerie (KRA), op het Korpsplein van de Legerplaats bij Oldebroek (LbO).

Foto’s:  TLNT V.I. (Victor) van der Griendt 
Tekst:  mevrouw A.M.J. (Anke) Dijkhuizen

Vanwege alle COVID-19 maatregelen was gekozen 
voor een kleinschalige, veilige ceremonie waarbij 
het accent lag bij de beëdigde militair en zijn/haar 

relatie(s). Naast de persoonlijke gasten waren er slechts 
twee hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, in de och-
tend was dat de burgemeester van Elburg de heer Rozen-
daal en in de middag de locoburgemeester van Oldebroek 
mevrouw Vos-Van de Weg. Zij vertegenwoordigden de zes 
burgemeesters van de omliggende gemeenten.

Om de opgelegde richtlijnen goed na te leven was besloten 
om de beëdiging gesplitst te laten plaatsvinden. Daarom 
was ook besloten om deze keer geen extra gasten uit te 
nodigen. De beëdiging van het KRA en de MJD militairen 
vond in de ochtend plaats en de beëdiging van de militai-
ren geplaatst bij het KVA was aansluitend in de middag.

Officieren, onderofficieren, korporaals, kanonniers en rij-
ders ingedeeld bij de Artillerie worden gezamenlijk beëdigd 
bij het Korps waarbij zij zijn ingedeeld. Het is een belang-
rijk ijkpunt in de loopbaan van de militair. De plechtigheid 
is tevens een mooi moment om de genodigden formeel en 
informeel kennis te laten maken met de krijgsmacht.

BEËDIGING MILITAIREN 
OP HET KORPSPLEIN VAN 
DE LBO
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Tijdens de beëdiging legt de militair de eed of belofte af op 
het vaandel dan wel de standaard van het desbetreffende 
regiment of korps. De plechtigheid vindt plaats bij het on-
derdeel (korps of regiment) waar de militair administratief 
bij ingedeeld is. De korpscommandant treedt hierbij op als 
Beëdigingsautoriteit. De militair spreekt daarin uit dat hij 
of zij trouw belooft aan de Koning, gehoorzaamheid aan de 
wetten en onderwerping aan de Krijgstucht.

Wat de militair in feite uitspreekt is dat hij of zij zich in 
dienst stelt van zijn land, zelfs onder de moeilijkste om-
standigheden, dat hij zich zal houden aan de spelregels die 
wij met elkaar hebben afgesproken en dat hij die ook zal 
verdedigen. Bovenal belooft hij echter, dat zijn kameraden 
onder alle omstandigheden op hem kunnen rekenen. 
Het militaire beroep is veel meer dan een baan, het is een 
roeping en degenen die moedig genoeg zijn om die roe-
ping te volgen verdienen meer dan ons respect.

Het geheel werd muzikaal opgeluisterd door een optreden 
van de Fanfare “Bereden Wapens”.
Na afloop van de ceremonie was er op gepaste wijze ge-
legenheid om na te praten en de militairen te feliciteren.

Allen kijken terug op een twee zeer geslaagde ceremonies.
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EVEN VOORSTELLEN...
Mijn naam is Marc Fugger, majoor 
DEU XO Int Affairs&Training, 36 jaar 
oud en ik woon in Zwolle.

Ik ben geplaatst bij het DEC Joint 
Fire Support (DECJFS) binnen de 
Staf van het VuursteunCommando 
(VustCo) als verbindingsofficier naar 
Duitsland maar ook als  instructeur 
voor de Int FSO Cursus op de Vuur-
steunschool (VustSchl).

Door de weeks woon ik gewoon 
thuis in Zwolle. Ik ben verhuisd naar 
Nederland en bezit geen apparte-
ment meer in Duitsland. 
In mijn vrije tijd ben ik heel actief en 
sportief. Ik beoefen op het hoogste 

level Crossfit en reis hiervoor de hele 
wereld over om aan wedstrijden mee 
te doen.
Daarnaast houd ik van lekker eten en 
reizen maken met mijn vriendin.
Voor mij het is het belangrijkste in 
mijn leven mijn gezin en ik vind het 
fijn om veel tijd  met hun te delen.

In het begin was het heel moeilijk 
om mezelf de Nederlandse taal ei-
gen te maken, maar het gaat iedere 
dag beter en daarom voel ik mij meer 
en meer geïntegreerd.
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In Memoriam

WILLEM JOHANNES LOOS

Luitenant-generaal der Artillerie b.d.

Toujours joyeux, jamais chagrin. Dat was de lijfspreuk van Wim Loos, niet alleen in woorden, maar ook in ge-
drag. Geboren in 1930, werd Wim in de magere jaren 50 officier. En op een ijskoude dag in februari 1963 werd 
Wim – op dat moment batterijcommandant - Rijder, en voorzien van de kwartiermuts, ook wel Rijdersmuts 
geheten. Voor Wim was die  Rijdersmuts vanaf het begin een symbool van verbondenheid. En Wim had daar 
een rol in. Met zijn scherp verstand, het vermogen de juiste vragen te stellen, en met zijn vriendelijke uitstraling 
slaagde hij er zonder moeite in een hechte vriendenkring op te bouwen.

Wim werd commandant Korps Rijdende Artillerie, en 
later Directeur Personeel, legerkorpscommandant, 
hoogleraar en Kolonel van het Korps: het is een mili-
taire carrière die onmogelijk saai te noemen is. Maar 
ook in die functies buiten het Wapen bleef Wim be-
trokken bij het Korps en zijn vriendenkring. Zo was hij 
ook nauw betrokken bij de redactie van het boek 200 
jaar Rijdende Artillerie, dat in 1993 werd uitgegeven.

Na zijn vertrek uit werkelijke dienst bleef Wim be-
trokken bij het Korps. In 1996 werd Wim benoemd tot 
Kolonel van het Korps. Hij kon zich richten op het ad-
viseren van de opeenvolgende korpscommandanten, 
en hij vervulde een belangrijke rol bij de uitbreiding 
van het Museum, en bij de realisatie van een fraaie 
manege in ’t Harde. En altijd weer waren er zijn voort-
durende aandacht voor de Rijders, en zijn humorvolle 
toespraken tijdens het jaarlijkse Rijdersdiner.

Op 29 augustus is Wim op 89-jarige leeftijd overle-
den. Op het nachtkastje in de kamer waar hij de laat-
ste weken verbleef stond zijn Rijdersmuts opgesteld. 
Op zijn rouwkaart – hij had alles natuurlijk zelf ge-
regisseerd -  was een fraaie pentekening te zien van 
een Rijder die zojuist is afgestegen van zijn paard, met 
daaronder de tekst: ‘Eind van de rit”.
We nemen afscheid van een groot man, en een goede 
vriend. Moge hij rusten in vrede.

Hans Sonneveld
Kolonel van het Korps Rijdende Artillerie
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VUURSTEUNCOMMANDO  
NIET GESLOTEN TIJDENS CORONA-CRISIS

Met het afkondigen van de Corona-maatregelen door het kabinet in maart stond het VUSTCO voor de vraag: 
wat betekent dit voor ons? Gaat de boel op slot? Blijven we aanwezig met een kleine stafbezetting? Worden 
we gevraagd voor het leveren van steun aan civiele partners? Welke maatregelen gaan voor ons als vitale 
beroepsgroep gelden?

Bij het uitbreken van de crisis 
stonden de VTO (Vaktechni-
sche Opleiding) KMA en KMS 

in de startblokken om te beginnen aan 
hun initiële opleiding en de school 
stond klaar voor hun komst. De 41 
Afdeling Artillerie had de A-batterij 
op missie in Litouwen (NATO’s en-
hanced Forward Presence), de B-bat-
terij en HK-batterij op schietserie in 
Munster-Süd en de C-batterij met het 
Korps Mariniers op oefening in Noor-
wegen. 
Snel werd het ons duidelijk dat initi-
ele opleidingen door Commandant 
Landstrijdkrachten als essentieel wer-
den bestempeld en doorgang moesten 
vinden, waarbij de RIVM-maatregelen 
zoveel mogelijk toegepast moesten 
worden. De missie in Litouwen ging 

uiteraard gewoon door. De schietserie 
liep nog een week door en werd netjes 
afgemaakt. De C-batterij had net de 
Joint Arctic Training in de sneeuw van 
Noorwegen achter de rug en stond 
klaar om met het KMarns deel te ne-
men aan de oefening Cold Response; 
het internationale karakter van de oe-
fening en de inmiddels afgekondigde 
maatregelen hadden tot gevolg dat de 
oefening werd gecanceld.

De school kreeg nauwelijks tijd om 
zich voor te bereiden op de gewij-
zigde omstandigheden. Aanpassen 
en doorpakken werd het devies. Met 
looproutes in het lesgebouw, 1,5 me-
ter afstand houden, desinfecteren, 
handen wassen, inrichten van een di-
gitaal-op-afstand-klaslokaal en heel 

veel plexiglas gaan de opleidingen op 
de vuursteunschool door. Kenmer-
kend is hierbij overigens het eigen ini-
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In Memoriam

JEAN “JOOP” BAPTISTE AL

 * Den Helder 20-07-1930     † Maaseik (B) 13-06-2020

Joop bracht zijn jeugd door in het voormalig Nederlands Indië. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
en de inval van Japan, begin 1942, kwam Joop samen met zijn moeder en oudere zuster in een interneringskamp 
op Java terecht. Later, dertien jaar oud, ging hij samen met andere jongens naar een jongenskamp in Bandoen-
gan, gelegen op 1000 meter hoogte.
Na de oorlog en verenigd met zijn ouders en zuster vertrok de familie in 1946 vanuit Singapore naar Nederland 
op een Engels troepentransportschip.

In augustus 1953 werd Joop op-
geroepen voor zijn dienstplicht. 
Basisopleiding in Laren, gevolgd 
door SROLua te Gorinchem. Na 
zijn bevordering tot Kornet werd 
hij instructeur op de kaderschool  
LtLua.
Na de diensttijd in juli 1955 wordt 
Joop ingedeeld bij de Mobiele 
Colonnes, maar dat zinde hem 
niet. Uiteindelijk kwam het tot 
een rechtszaak en wordt Joop in 
het gelijk gesteld.
Diverse herhalingsoefeningen 
volgden en in 1983 werd hij eer-
vol ontslagen met als eindrang  
Reserve Majoor.

In 1978 werd Joop door zijn toenmalige werkgever Pe-
trofina S.A. in België voor drie jaar - samen met zijn 
echtgenote - naar Zaïre, Belgisch Congo, gestuurd.
Na terugkomst in 1982 vestigden zij zich in Brussel, 
waar Joop in 1991 met vervroegd pensioen kon gaan. 
Ze verlieten Brussel en gingen in Belgisch Limburg 
wonen.

Joop kocht een computer en ging aan de slag om de 
materie onder de knie te krijgen.
De volgende vijf jaar hield hij zich bezig met het 
schrijven van een boek, een verslag van zijn kamptijd, 
bijgehouden in zijn geheime logboeken.

Veel tijd heeft Joop ook aan de 
VOA besteed; hij was de eerste 
secretaris van het hoofdbestuur 
van 15-01-1970 tot 15-11-1978. Hij 
werd beloond met een zilveren 
legpenning, uitgereikt te Harder-
wijk bij Generaal Schram de Jong 
thuis.

Joop en zijn vrouw Marianne na-
men vaak deel aan de evenemen-
ten van de VOA, vooral met de 
afdelingen Zuid-West en Zuid-
Oost. Daar heb ik Joop leren 
kennen. Samen bezochten we 
jaarlijks in Brussel het officiersdi-
ner met interessante sprekers en 
de Indische rijsttafel en de lunch 

voor Officieren Bereden Wapenen. Ook gingen we 
naar de VOA-jaarvergaderingen, en namen deel aan 
de vergaderingen van de ledenraad van de VOA.

De maandelijkse afdelingsbijeenkomsten werden 
door Joop en later vergezeld door Marianne, altijd be-
zocht.
Als bestuurslid, en later als correspondent, voor Bel-
gië eindigde voor Joop zijn bijdrage aan de VOA.

Joop zal gemist worden, zeker door mij.         PietGoosen, VOA-ZO
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tiatief van ons personeel; zelfstandig 
ging men op jacht naar mondkapjes, 
desinfectiemiddel, plexiglas, enzo-
voort. Maar niet alleen investeren in 
bordjes en schermen, ook investeren 
in de bewustwording, dus met elkaar 
bespreekbaar maken. Niet altijd een-
voudig, want ook onze instructeurs 
hebben soms jonge gezinnen thuis, 
een partner die in de zorg werkt of 
een kwetsbaar familielid in de omge-
ving. We hebben ons personeel dus 
bewust, maar weloverwogen in een 
kwetsbare positie gebracht. Ondanks 
de vele vragen die er toen nog leefden 
hebben ze hun verantwoordelijkheid 
professioneel opgepakt. Gelukkig 
heeft dat op de school niet geleid tot 
besmettingen.

In de pers heeft u kunnen lezen dat dit 
niet gold voor een aantal militairen in 
Litouwen. Daar zijn daadwerkelijk 
Nederlandse en buitenlandse militai-
ren besmet geraakt met alle vervelen-
de gevolgen van dien. Maar ook daar 
zijn de trainingsactiviteiten uiteinde-
lijk weer opgestart en heeft de batterij 
een Life Firing Exercise uitgevoerd op 

het oefenterrein Pabrade. De batterij 
is begin augustus weer teruggekeerd 
naar Nederland en kan terugkijken 
op een uitstekende missie. De voorbe-
reidingen en uitvoering van de missie 
zijn overigens mooi in beeld gebracht; 
op het Landmacht kanaal op YouTube 
is de serie ‘The Wolfpack’ uitgebracht, 
waarbij een stuksbediening gevolgd 
wordt in hun belevenissen.

Op de Tonnetkazerne en de Leger-
plaats bij Oldebroek zijn verschillende 
activiteiten weer kleinschalig opge-
pakt, waarbij er vooraf een goede ana-
lyse wordt gemaakt van de mogelijke 
risico’s en hoe daarmee om te gaan. 

Zo is er in kleine groepen al weer on-
derhoud gepleegd aan het materieel 
dat terug kwam van oefening en is er 
zelfs al weer geschoten met onze mor-
tieren t.b.v. de opleiding van de waar-
nemers. Het personeel van de school, 
het ASK en de staf hebben een aange-
past MBV-programma (Militaire Basis 
Vaardigheden) uitgevoerd en de Fysie-
ke Inzetbaarheidstest (FIT) afgelegd. 
We plannen stap voor stap de uitbrei-
ding van (kleinschalige) trainingsacti-
viteiten, waarbij we ons personeel tot 
niveau III (peloton) getraind houden. 
In november staat voor de afdeling de 
oefening Zebra Sword in de omgeving 
van Bergen en Munster-Sud gepland. 
Een oefening waar vele eenheden van 
de Landmacht aan zullen deelnemen. 
Alle voorbereidingen zijn in volle 
gang, waarbij het de vraag is of we te-
gen die tijd toestemming krijgen om 
met zoveel Nederlandse troepen in 
Duitsland te oefenen.
We hebben dus alles behalve stil geze-
ten en proberen ons zo goed mogelijk 
aan te passen aan de omstandigheden, 
zodat we inzetbaar zijn als er op ons 
een beroep wordt gedaan.

Helaas hebben we de afgelopen peri-
ode ook activiteiten moeten afzeggen 
in verband met de Corona-crisis. Zo 
hebben we de beëdiging in mei in de 
gemeente Elburg moeten afzeggen, 
zijn er reünies niet doorgegaan en 
heeft de Open Monumentendag dit 
jaar niet plaats gevonden. Per evene-
ment kijken we naar de risico’s en de 
mogelijkheden. Een van die evene-
menten is de Artillerie Jaardag in ja-
nuari. Hoe en of we daar invulling aan 
gaan geven, kan ik u nu nog niet ver-
tellen. Feit is wel dat we niet met z’n 
allen in een overvolle Kruithof en Of-
ficierscantine bij elkaar zullen komen.
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Israel Aerospace Industries (IAI) has recently com-
pleted a dual operational firing trial with LORA, 
the Long-Range Artillery Weapon System, a precise 
ballistic surface-surface strike missile (SSM). The trial 
was performed as part of IAI’s work plan, testing 
production series missiles. The test demonstrated 
the capabilities of the advanced system to custo-
mers. The test also verified certain improvements in 
electronics, and components that contribute to the 
system’s accuracy.

Held in the open sea, the complex trial included two scena-
rios to test and demonstrate LORA’s advanced capabilities. 
The first scenario involved a short-range launch to 90 km 
and the second to an extended range of 400 km. Under 
both scenarios, the missile was launched to its trajectory, 
navigated its course to the target, and hit it with utmost 
precision. Both the weapon system and the missile succes-
sfully met all of the trial’s objectives.

ACCURACY, RANGE OF LORA 
MISSILES DEMONSTRATED IN 
FIRING TRIALS 
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According to Boaz Levy, IAI’s EVP and General Manager of 
the Systems, Missiles, and Space Group, the trial was exe-
cuted according to a fully functional design, which tested 
the system’s maneuvering, strike, and precision, as well as 
technological developments and enhancements introdu-
ced by our engineers. “Performing a trial with this level of 
complexity during these days is a testament to IAI’s un-
wavering commitment to our clients across the globe. The 
impressive results of the trial prove the system’s maturity 
and state-of-the-art capabilities.” Levy added.
Developed by IAI’s Missiles & Space Group MALAM divisi-
on, LORA is a long-range surface-to-surface missile (SSM) 
that can be launched at targets at various ranges with a 
precision level of 10 meters CEP. The ballistic missile can 
be launched from land-mobile launchers or naval vessels, 
at targets designated by their location. The missile uses 
GPS-based navigation system aided by an inertial naviga-

tion system, delivering hit accuracy of 10 meters. The 
missile can carry either a multi-purpose a blast-frag-
mentation or a penetration warhead of 240 kg of weight.
The missile system being tested was an operational 
ground version of the system, comprised of a four-ca-
nister launcher unit and command control shelter. 
Only two missiles were used on this test, both succes-
sfully fired the missiles from a position in the open sea 
to comply with the safety requirements of trials of this 
type. The trial was executed with a portable trial field 
and a capsule team that managed the trial remotely.
Boaz Levy, IAI’s EVP and General Manager of the 
Systems, Missiles and Space Group, said: “The complex 
trial, performed under COVID-19 limitations, demon-
strated the advanced capabilities of both IAI and LORA, 
our strategic missile system. 
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Feuilleton

DEEL III

KOLONIALE ONAFHANKELIJKHEIDSSTRIJD IN 
NEDERLANDS INDIE

In dit jaar van 75 jaar Vrijheid, besteden we extra aandacht aan de Koloniale onafhankelijkheidsstrijd in 
Nederlands Indië. Ook in deze Barbara gaan we verder met het feuilleton, geschreven door oud artille-
rieofficier Erik Becking. In dit
Derde deel gaan we verder en volgen we de verrichtingen van de dienstplichtig sergeant Dick van Gef-
fen en soldaat Leo Piek.

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 hij zijn ande-
re hobby opgepakt; Nederlands-Indië. Zijn eerste boek 
’Tussen twee Vuren’ is in juni dit jaar uitgekomen. Het 
verhaal van Leo Piek en Dick van Geffen is onlosmakelijk 
met zijn familiegeschiedenis verbonden.

‘WAT VOORAF GING’ IN DEEL TWEE VAN HET 
FEUILLETON.
Onze sergeant Dick van Geffen had het aanbod van de 
S1 aanvaard en werd foerier. Hij kreeg een drietonner 
kantinewagen ter beschikking, maar een chauffeur was 
er niet bij geleverd. Daarom leerde de doortastende ser-
geant zichzelf rijden, en na een rit van driehonderd ki-
lometer door de bergen beheerste hij ook dit vak. Toen 
hij ’s avonds het kamp binnen reed, stond er een soldaat 
hem op te wachten. ‘De Kapitein zei dat u wel een goe-
de chauffeur kon gebruiken’, meldde de kleine, gespierde 
soldaat zich.

Foto 1 Juichende kinderen met vlaggetjes tijdens de viering van de bevrijding (bron 
beeldbank NIMH)

Foto 2 Dick van 
Geffen op CADI 
auto (foto pri-
vecollectie au-
teur)

22

Kennis & InzichtKennis & Inzicht



LEO EN DICK

‘Leo Piek’, stelde de soldaat zich voor. De mannen waren nu foerier en hun riskante en belangrijke taak 
bestond uit het bezoeken van de buitenposten. Met een volle kantinewagen, om de soldaten van versnape-
ringen te voorzien. Ook draaiden zij films en begeleidden gezelschappen die zang, muziek en toneelvoorstel-
lingen voor de troepen verzorgden. Ze deden het met veel plezier en hadden hun wagen, die was geschonken 
door burgers uit de gemeenten Den Haag, Voorburg en Wassenaar, voorzien van de toepasselijke tekst:

‘VEEL GESCHREEUW… MAAR… WEINIG WOL.’

Overal waar zij kwamen zorgde 
het duo voor een opperbeste 
stemming… en zij kwamen 

overal.

Toen zij ‘per ongeluk’ een bevriende rij-
examinator tegen het lijf liepen, vroeg 
Dick of hij rijexamen bij hem mocht 
doen. ‘Nou, toevallig heb ik morgen 
tien kandidaten… maar als er één weg-
blijft kun jij zijn plaats wel innemen.’ 
De volgende dag waren er twee te laat 
op het ontmoetingspunt… of de exa-
minator was met negen man inclusief 
Dick te vroeg vertrokken. Hoe het ook 
zij, het examen bestond uit wegrijden, 
stoppen, achteruitrijden, de motor niet 
laten afslaan en nergens tegenaan rij-
den. Sergeant van Geffen slaagde met 
glans en kreeg het rijbewijs voor alle 
militaire voertuigen! 

Een paar dagen later zag Dick een 
bekende tussen de klanten voor zijn 
rijdende kraampje; Kapitein Wit. Hij 
vroeg om schoensmeer en Dick pakte 
een doos van tien blikjes.
‘JE BENT EEN DIEF’, was de kapitein 
even later terug.  ‘Hoezo?’
‘Je steelt schoensmeer, kijk maar, in ie-
der blikje zit slechts driekwart smeer.’
‘Kapitein, we zitten in de tropen! 
Schoensmeer smelt hier, kijk eens 
onder het deksel!’ En ja hoor, daar zat 
de rest. Kapitein Wit en sergeant van 
Geffen zijn nooit vrienden geworden. 

Zo ging het leven zijn gangetje voor de 
foeriers Dick en Leo op hun kantine-
wagen, en ondanks de vele kilometers 
door meestal onbewaakt gebied, heb-
ben ze onderweg weinig problemen 
gehad. Het was dankbaar werk, want 
overal waar ze kwamen werden ze 
met open armen ontvangen. 

ANDJING NICA
Begin december 1948 merkten zij dat 
er wat stond te gebeuren; de kantine-
wagens werden naar diverse onder-
delen gedetacheerd en Leo en Dick 
kwamen bij het Vijfde Bataljon van 
Overste Pieter van Santen terecht, 
het beruchte ‘Andjing Nica’ Bataljon, 
terecht gevreesd door de Indonesiërs. 
De foeriers wisten niet wat zij zagen, 
ondanks dat zij vele KNIL-eenheden 
hadden gezien. Dit was anders, dit 
waren echte frontsoldaten. De zonder 
uitzondering, donkere, keiharde ge-
zichten stonden boven donkergroene 
gevechtskleding met allemaal op hun 
arm het embleem van het Bataljon, de 
rode vechthond.  De meesten hadden 
dat embleem ook op hun junglehoed 
genaaid, om duidelijk te maken dat 
een eventuele vijand er beter aan deed 
snel weg te wezen.
Wát waren de twee Hollandse jongens 

Foto 4 Bataljonscommandant en gevechtsstaf van Infanterie V (Inf V = Andjing Nica) 
kort na het einde van de 1e Politionele Actie 1947 (bron Beeldbank NIMH)

Foto 3 Dames van de Welfare delen 
koffie, limonade en sigaretten uit aan 
militairen, na afloop van een actie.  
1947 (bron Beeldbank NIMH)
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blij dat deze oorlogsmachine aan hun 
kant stond en wát vonden zij het een 
eer om deze supersoldaten van hun 
natje en droogje te mogen voorzien. 
Veel tijd om te wennen kregen zij niet, 
want nauwelijks hadden zij onderdak 
gevonden voor henzelf en hun drie-
tonner of daar kwam het sein ‘aanval-
len.’

Het Bataljon had een schier onmoge-
lijke opdracht; veiligstellen van het ge-
hele vulkanengebied van Midden-Ja-
va, van Gombong (rode aanwijspunt) 
tot en met Semarang. 
Op zondag 19 december 1948 werd 
heel vroeg reveille geblazen en om 
half zes in de ochtend begon Andjing 
Nica te Gombong aan de ‘Tweede Po-
litionele Actie.’ Leo en Dick zouden 
kort achter de vechtende eenheden 

aanrijden, om bij iedere gelegenheid 
de soldaten van de nodige versnape-
ringen te voorzien. Gevaarlijk werk, 
met name omdat de TNI niet massief 
verdedigde, maar de tactiek der Ver-
schroeide Aarde toe paste en terug 
trok zodra de troepen van Andjing 
Nica naderden, om ze daarna met 
guerrillatechnieken te bestrijden. Zo-
doende ging de opmars ogenschijnlijk 
van een leien dakje, maar was het op-
passen geblazen voor sluipschutters 
en hinderlagen.
Om drie uur ’s middags zat de spits al 
voorbij Prembun en voor Kutoardjo. 
De soldaten van Andjing Nica gaven 
bewust zoveel gas om te proberen de 
bruggen die ze over moesten, onbe-
schadigd in handen te krijgen en er 
zoveel mogelijk voor te zorgen dat de 
TNI hun vernielingen niet konden 
uitvoeren. Deze tactiek slaagde bij-
na overal en aan het eind van de dag 
werd Purworejo veroverd.

Volledig verrast door de snelle opmars 
sloeg de TNI daar op de vlucht, zon-
der al te veel schade aan te kunnen 
richten. De stad viel geheel intact in 
handen en de commandant besloot 
te consolideren en zo snel mogelijk te 
beginnen met het opruimen van bom-
men, mijnen en andere explosieven. 
Het was wel op het nippertje. Bijna 
alle belangrijke gebouwen en installa-
ties bleken ondermijnd, waardoor de 

pioniers de hele nacht en de volgende 
dag nodig hadden om alle explosie-
ven onschadelijk te maken. De lucht 
dreunde nacht en dag van de ontplof-
fingen. 

Sergeant van Geffen trof een ande-
re dreun toen hij zich bij de com-
mandopost meldde om de post op te 
halen. Er zat een telegram voor hem-
zelf bij; zijn beste vriend, luitenant 
Piet Bastiaans, was drie dagen gele-
den, op 17 december gesneuveld tij-
dens een patrouille in West-Java. Dick 
moest zich even terugtrekken in een 
hoekje van de cabine, achter de zand-
zakken die ze op de treeplank hadden 
gestapeld en Leo liet hem met rust. 
De gevechtseenheden van Andjing 
Nica vertrokken al vroeg uit de stad 
om de snelheid erin te houden, want 
er lagen nog een paar bruggen op hun 
lange weg. Bovendien verwachtten ze 
nu meer weerstand dan de afgelopen 
dagen. Dick en Leo bleven in Purwo-
rejo in de buurt van de commandopost 
van het bataljon, tot ook zij opdracht 
kregen om verder te trekken. Na een 
korte nachtrust ging Leo met de auto 
terug naar het bevoorradingspeloton 
om nieuwe voorraden op te halen en 
bood sergeant van Geffen zijn dien-
sten aan in het verbindingsgebouw-
tje, waar hij van harte welkom was. 
Zo hoorde hij dat de opmars vandaag 
compleet anders verliep dan de twee 
dagen hiervoor. 
De TNI had op zijn vlucht vele weg-
versperringen opgeworpen, waardoor 
de spits steeds vastliep en de genisten 
naar voren werden gedirigeerd om de 
weg vrij te maken. Omdat de bruggen 
van het grootste belang waren, ging 
luitenant Lapré op een gegeven mo-
ment met zijn peloton te voet verder. 
Om 11.45 uur meldde hij via de draag-
bare radio dat hij de brug bij Salatiang 
onbeschadigd in handen had gekre-
gen en daar wachtte op de voertuigen 
die vast zaten achter de versperringen. 
Een uur later kreeg de radiokamer van 
het bataljon contact met de Tomaha-
wk P40, die over de route vloog en 
melding maakte van de vele branden 
die in Magelang woedden. Toen een 
colonne van de TNI de stad uit vlucht-
te, had hij die uitgeschakeld. Dit zette 
de mannen van Andjing Nica aan tot 
nog grotere haast. 

Foto 5 Andjing embleem (foto prive 
collectie auteur)

Foto 6  Vertrek van 4-Inf V Andjing Nica. Tweede politionele actie 1948 (bron Beeldbank 
NIMH)
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Leo kwam terug van de achterhoede, 
wist waar hij zijn sergeant kon vin-
den en trakteerde de hele radioploeg 
op een koel flesje ijskoffie. Daarna 
ging hij zijn voertuig onderhouden en 
wachtte op de dingen die komen zou-
den. Dick bleef de hele verdere dag op 
het verbindingscentrum werken en 
volgde de oorlog. Zo hoorde hij dat de 
spits om 17.15 uur de brug over de Pro-
go heelhuids had veroverd en dat ze 
in de verte zwarte rookwolken boven 
Magelang zagen opstijgen. 
Ze herkenden de tactiek van de Indo-
nesiërs, waardoor ze voor het ergste 
vreesden en in grote haast en onder 
hevig vijandelijk vuur verder trokken. 

MOORD IN DE GEVANGENIS.
Aan de andere kant van het front, in 
Magelang, heerste een ongekende 
chaos, gevolg van de nadering van het 
gevreesde Andjing NICA-bataljon. 
Islamitische soldaten van Masjumi 
scheurden in paniek met hun vracht-
wagens door de straten, terwijl Sili-
wangi-soldaten overal brandstichtten. 
Gebouwen stonden in lichter laaie en 
stortten met veel geraas in. Overvlie-
gende jachtbommenwerpers schoten 
op alles wat bewoog... het was een hel!
En in die hel zocht een meisje haar 
weg... nog steeds met pijn in haar oren 
van de bom waar ze een paar dagen 
geleden aan was ontsnapt... doods-
bang sloop ze van ruïne naar ruïne... 
honger overwon haar angst. Nu alle 

mensen op de vlucht waren, dacht 
mijn moeder Suharti dat ze meer 
kans had om eten te vinden. Ze was 
in de buurt van de gevangenis, toen de 
oorlog ook binnen de muren uitbrak. 
Geratel van pistoolmitrailleurs en 
knallende revolvers... vroeger hoorde 
ze aan de knal wat voor wapen het 
was, nu waren haar oren beschadigd 
en hoorde ze slechts doffe dreunen. 
Er werd hevig gevochten... zouden de 
gevangenen uitbreken? Het schieten 
hield op en voorzichtig ging ze verder.
Op de hoek loerde ze de straat in en 

zag een jeep en een truck in vliegen-
de vaart de gevangenis verlaten, haar 
richting uit. Bij het passeren herkende 
ze de man in de jeep... het was majoor 
Isroi en angst greep haar bij de keel. 
Alle dingen die ze over deze man te 
horen kreeg, gingen over dood en ver-
derf, met vooral Chinezen als slacht-
offer. Vol afschuw dacht ze aan het 
laatste bericht... de man had in Wo-
nosobo meer dan honderd Chinezen 
vermoord!
Zodra de wagens voorbij waren sloop 
ze verder, de zwarte vegen op handen 
en gezicht pasten goed bij het vod om 
haar lijf. De gevangenispoort stond 
wagenwijd open en de hongerkracht 
trok haar naar binnen... vorige keer 
kreeg ze van een bewaker nog een 
blikje gecondenseerde melk. Zomaar! 
Hij stond aan de poort en riep haar, 
hij herkende haar. Het was een Steur-
tje en kortgeleden had hij haar nog 
gezien in het tehuis van Pa van der 
Steur.
Ze snapte er niets van, tot hij uitlegde 
dat er heel weinig Javaanse kinderen 
rondliepen, zo blank met zulke mooie 
lichte ogen!
Nu stond er niemand aan de poort 
en kon ze misschien in de keuken om 
eten vragen. Voetje voor voetje schoof 
ze het terrein op... in een van de ruim-
ten hoorde ze iemand kreunen... ze 
bleef staan luisteren... dwars door de 
‘TUUUUUT’ in haar oren hoorde ze 

Foto 7  Het vrijmaken van de weg Magelang door 4-Inf V Andjing Nica. Militairen bij 
een tankhindernis. Overal rook en inslagen van projectielen

Foto 8  Het hospitaal  te MAgelang Midden Java 1948 (bron NIMH Beeldbank)
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iemand om hulp roepen… en weer dat 
gekreun. Ze liet de angst varen en ging 
op het geluid af en wat ze daar door 
de geforceerde deur zag, tartte iedere 
beschrijving... in de ruimte lagen al-
lemaal mensen over en door elkaar... 
allemaal bloed en stank... die stank, 
daar schrok ze van.
Het liefst wilde ze wegrennen, maar 
iets dreef haar verder... er waren 
mensen in nood en zij moest helpen! 
Vanuit de deuropening keek ze naar 
de stapel lijken... dat deed haar niet 
zoveel... had ze zo vaak gezien in Am-
barawa. Maar ergens uit die ruimte 
kwam dat gekerm vandaan en riep ie-
mand zachtjes om hulp. Ze zocht naar 
de maker van dat geluid en kreeg de 
schrik van haar leven... dokter Djoro-
ko!
Daar lag de knappe jonge arts in zijn 
eigen bloed en hoeveel mensen hij 
ook had geholpen, nu kon hij zichzelf 
niet redden. 

‘Suharti... ga hulp halen... snel,’ hoorde 
Suharti hem zeggen en rende weg... zo 
hard ze kon en bleef rennen tot ze in 
het hospitaaltje dokter Wartojo vond. 
Toen hij eindelijk had begrepen wat 
het uitgeputte meisje had gezien, pak-
te hij snel zijn dokterstas, riep naar 
de verpleegsters dat iedereen naar de 
gevangenis moest komen, rende naar 
zijn jeep en met een mantri aan het 
stuur racete hij naar de gewonden. 
Voor dokter Djoroko, alias de zanger 

King Ngoko met de mooie, maar ver-
boden Amerikaanse liedjes, kwam hij 
te laat... tot groot verdriet van Suharti.

ANDJING NICA IN MAGELANG.
De toestand verergerde en uiteinde-
lijk gebeurde wat iedereen vreesde... 
het Nederlandse Leger stond voor de 
poorten van Magelang. Suharti werd 
met haar broertje Sjugito gevangen 
gehouden door de, als directeur van 
een weeshuis vermomde, Inlichtin-
genofficier Pah Sugèn. Toen dat be-
richt zijn huis bereikte, brak de pleu-
ris pas echt uit! Pah leek al de verhalen 
van oprukkende Belanda’s niet zo 

nauw te nemen en deed ze af als ‘ke-
bar andjing’, geruchten, nepnieuws, 
door de wind verspreide hondensche-
ten... Nu moest hij wel! Het geratel 
van de zware mitrailleurs was luid en 
duidelijk te horen. Een Catalina vloog 
laag over en ze zagen de inslagen van 
kogels, maar het grote watervliegtuig 
scheen er geen last van te hebben en 
verdween achter de bergen.
Pah zette het op een schreeuwen... ie-
dereen moest zijn spullen pakken en 
de bergen in... snel, snel, snel... In het 
hele huis vlogen deuren open, vielen 
kasten om, ging per ongeluk een kara-
bijn af, pakten soldaten wat ze konden 
en renden het huis uit. Hun gijzelaars, 
Sjugito en Suharti, die nog niet was 
bijgekomen van haar avontuur in de 
gevangenis, zaten op een kleedje in 
de grote kamer, apathisch, angstig, ze 
wilden mee! Ook zij waren bang voor 
die Belanda-moordenaars. Die bees-
ten! Dat deden de teksten langs de 
straten hen tenminste geloven… Pah 
brulde dat ze hier moesten wachten 
tot hij terug was. Verdoofd bleven ze 
zitten... tot de rust was weergekeerd 
en iedereen de bossen was ingevlucht. 
Sjugito wilde naar buiten, kijken wat 
er aan de hand was, hij vond het span-
nend, maar Suharti hield hem vast en 
zei dat hij hier moest blijven omdat zij 
bang was.
Door de ramen zagen ze de optocht 
van Nederlandse legertrucks en tanks. 
Soldaten met takken op hun helm lie-
pen met geweren voor de borst door 

Foto 9  Opmars van Inf. V Andjing Nica van Poerworedjo naar Magelang. Het carri-
er-peloton passeert weghindernissen voor tanks. 1948 (bron NIMH Beeldbank)

Foto 10 Nederlands radiostudio van het Brigade Strijdkrachtenprogramma te Garoet 
1949 (bron NIMH Beeldbank)
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de straten en langs het huis. Over-
al keken ze naar binnen, ook bij Pah 
Sugèn, maar schonken geen aandacht 
aan die twee kinderen die daar bang 
op de grond zaten. 
In de nacht kwamen de Indonesische 
soldaten terug en leken nu gewone 
burgers. Soms zag je aan een vreemde 
uitstulping van hemd of broek dat ze 
hun pistolen níét in het bos hadden 
gelaten. Het leven in Huize Sugèn 
ging verder of er niets was gebeurd... 
maar dat was er natuurlijk wel! Mage-
lang was bezet door het verschrikke-
lijke Nederlandse Leger. Overal waren 
ze aanwezig. Overal stonden jeeps 
met mitrailleurs de straten in de gaten 
te houden en liepen zwaarbewapende 
soldaten hun patrouilles. Hier en daar 
werd er geschoten. Af en toe vloog een 
jachtbommenwerper met veel kabaal 
over en kromp Suharti in elkaar.
De radio deed het ook weer... geen Ra-
dio Djocja, die was verdwenen, maar 
een Nederlandse zender die vooral 
door de Nederlandse soldaten werd 
beluisterd... en door Pah, de godgan-
se dag zat hij aan de radio gekluisterd. 
Pah durfde het huis niet meer uit en 
af en toe stuurde hij een soldaat naar 
het weeshuis voor een boodschap en 
om te kijken hoe het daar ging. De 
berichten maakten hem blij en boos 
tegelijk. Het Nederlandse Leger had 
de kazerne weer in gebruik genomen 
en de keuken deed zijn werk weer, de 

Belanda’s hadden vrachtwagens vol 
eten meegenomen en brachten dat 
ook naar de tehuizen. Hij was blij dat 
de kinderen nu eindelijk te eten kre-
gen, maar boos dat dat van die gehate 
Belanda’s kwam.

Voor de spits van het Andjing Nica Ba-
taljon werd het laatste stuk een woes-
te, vurige rit door de duisternis en 
middernacht reden de eerste voertui-
gen al schietend Magelang binnen. De 
volgende ochtend meldde luitenant 
Lapré dat de stad, weliswaar zwaar 
beschadigd, in handen was en dat de 
CP, de commandopost, de sprong kon 
wagen. 

Ook Dick en Leo braken op en re-
den naar Magelang. Onderweg zagen 
zij de enorme ravage die de TNI had 
veroorzaakt en de vele door de Ge-
nie opgeruimde hindernissen. Wàt 
een werk hebben die mannen verzet, 
dacht Dick met groot respect. Maar 
wat ze in Magelang tegen kwamen, 
overtrof al het voorgaande. Zo’n mas-
sale vernietiging hadden de mannen 
nog nooit gezien. Ja, op foto’s van het 
gebombardeerde Rotterdam of Nij-
megen. Het was werkelijk een wonder 
dat hier nog mensen in leven waren.
In sluipgang stuurde Leo Piek langs 
de afgebrande huizen, naast hem 
Dick van Geffen met de loop van zijn 
tommygum schietklaar uit het raam. 
De vieze, penetrante brandlucht hing 
in de straten en de foeriers zochten 
onderdak in de buurt van de CP en 
vonden een garage waarvan het ach-
terstaande huis was afgebrand. Hun 
vrachtwagen paste precies door de 
openslaande deuren en erachter bleef 
er nog genoeg ruimte om de veldbed-
den neer te zetten. De volgende dag 
gingen ze op ronde, na hún garage 
met een ketting en hangslot vakkun-
dig te hebben afgesloten, om te voor-
komen dat andere woningzoekenden 
hun mooie plekje zouden inpikken. 
Soldaat Piek en sergeant Van Geffen 
waren ’s middags laat nog maar net 
terug of ze kregen bezoek van een 
Ambonese sergeant van de Inlichtin-
gendienst, met een wel heel bijzonder 
verzoek. Het begin van een avontuur 
dat hun leven zou veranderen.

Foto 11 Vrijmaken van de weg Magelang bij Ambarawa door genie en mannen van 
4-INF V Andjing Nica. Op de achtergrond nog één der tankhindernissen.  1948 (bron 
NIMH Beeldbank)

Foto 12 Grote vernielingen en branden bij gevechten in Nederlands Indie 1947 (bron 
NIMH Beeldbank)
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OMSTRENGELING EN VERSTERKINGEN (18 SEP-
TEMBER)
In de nacht van 17 en 18 september was het chaos rond de 
noordelijke oprit van de Rijnbrug bij Arnhem. De Duit-
sers hadden geen overzicht van de Britse posities, maar 
probeerden toch tegenacties te coördineren met inzet 
van Kampfgruppe ‘Brinkmann’ (10 SS verkenningsbatal-
jon en achtergebleven delen van SS bataljon Euling). Om 
04.00 uur ’s nachts meldde majoor Knaust zich bij de 
commandopost van Harzer. Hij was commandant van het 
Wehrmacht Panzergrenadier Training en Depot Bataljon 
‘Bocholt, bestaande uit vier compagnieën. Belangrijker was 
dat hij tanks bij zich had, namelijk acht Panzer Mark III en 
IV, voorheen gebruikt voor rijlessen in Bielefeld en via Ze-
dam naar Arnhem verplaatst. Knaust werd onder bevel van 
Kampfgruppe ‘Brinkmann’ geplaatst, waardoor SS batal-
jon ‘Euling’ compleet vrij gemaakt kon worden en richting 
Nijmegen kon verplaatsen via het veer bij Pannerden. In 
de ochtend van 18 september vielen de troepen van Brink-
mann aan en zware huis-aan-huis gevechten met het 2e 
Parabataljon van Frost waren het gevolg. Een pantserraid 
aanval onder de tunnel van de brugoprit mislukte echter 
en eindigde in zware Duitse verliezen. De DivCP van de 
10e SS Panzerdivision Frundsberg werd van Didam naar 
Pannerden verplaatst.
 
Iets na 09.00 volgde echter een tweede pantserraid aan-
val. Dit maal vanaf het zuiden over de Rijnbrug heen. SS 
kapitein Gräbner (9e SS verkenningsbataljon) was op ei-

gen beweging1 vanuit Nijmegen terug naar het noorden 
gereden. Gräbner was een echte ‘verkenner’ en een man 
van actie en besloot d.m.v. een pantserraid de Britse pa-
rachutisten te overrompelen. Een dergelijke tactiek was 
in Rusland en Normandië vaak succesvol gebleken. De 22 
pantservoertuigen van Gräbner denderden over de brug. 
De voorop rijdende gepantserde voertuigen (Puma’s) slaag-
den er in  als schietend door te breken en de noordzijde 
te bereiken, maar de volgende met infanterie volgeladen 
halftracks, lukte dit niet. Ze werden op de noordelijke afrit 
van de brug vernietigd door Brits antitank- en mitrailleur 
vuur van het 2e Parabataljon van Frost. De paar overleven-
den van de eenheid van Gräbner, die zelf ook werd gedood, 
sprongen van de brug af of vluchtten terug naar de zuide-
lijke oprit. 
De bedoeling was dat al de eenheden van Division ‘von 
Tettau’ bij dagaanbreken op 18 september de landingsge-
bieden vanuit het westen zouden aanvallen, maar niet alle 
eenheden waren op tijd. Het Nederlandse SS wachtbatal-
jon van Helle zou ten zuiden van de Ede-Arnhem weg aan-
vallen als noordelijke aanvalsmacht optreden. In het mid-
den zou SS Kampfgruppe ‘Eberwein’ aanvallen langs de 
Ede-Arnhem spoorlijn. De zuidelijke aanvalsmacht werd 
gevormd door SS Kampfgruppe ‘Lippert’ die zou aanval-
len in de as Renkum-Heelsum. De tussengelegen gebieden 
werden afgedekt marine eenheden en Luftwaffe eenhe-
den. De aanval verliep voorspoedig. Er was weinig vijand-

1 Nieuwste inzichten zeggen dat de operatieofficier van 
10 SS Panzerdivision hier opdracht voor gegeven had.

Duitse tegenreacties van II SS Panzerkorps rond Arnhem tijdens Operatie Mar-
ket Garden

“IN DIE ZÄHNE FAHREN” - DEEL II
Dit is het tweede deel van het artikel “In die Zähne fahren”. Het behandelt de operaties rondom Arnhem 
in 1944 aks gevolg van Market Garden. Het bijzondere van dit artikel is dat het met name vanuit het 
Duitse perspectief is bekeken.
Er is veel geschreven over 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 behandelen 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 aangehaald. 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)
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weerstand, hoewel de onervaren eenheden meer verliezen 
leden dan de meer ervaren eenheden. Rond 15.00 uur werd 
de westrand van de geallieerden landingsgebieden bereikt 
en het Nederlandse SS wachtbataljon van Helle had zelfs 
het landingsterrein overgestoken en de oostrand van de 
Ginkelse heide bereikt. Kampfgruppe ‘Lippert’ had intus-
sen de landingsterreinen ten zuiden gepasseerd en was 
op weg naar Oosterbeek. Maar op dat moment begon de 
tweede slag landingen.
De landingsterreinen werden verdedigd door eenheden 
van de Britse 1e Airlandings Brigade, die in gevecht waren 
met de eenheden van Division ‘von Tettau’. De tweede slag 
luchtlandingen, bestaande uit de 4e Parachute Brigade van 
Hackett deed de gevechten kantelen, hoewel de Britten bij 
de landingen zware verliezen leden, o.a. door vuuropening 
van de Nederlandse SS-ers van Helle die intussen al een lan-

dingsterrein hadden overlopen. Het Nederlandse SS-batal-
jon van Helle raakte hierbij echter haar interne samenhang 
kwijt en desintegreerde compleet, o.a. door falend leider-
schap van Helle zelf. Hierdoor bestond de noordelijke van 
de drie aanvalsassen van de Division ‘von Tettau’ feitelijk 
niet meer. De zuidelijke as (Lippert) stond intussen ook on-
der druk door de nieuwe landingen. Haar aanval kwam ook 
tot stilstand om haar noordelijke flank nu moest worden 
afgedekt om de nieuwe dreiging te keren.
Generaal von Tettau, bracht intussen orde in de chaos en 
herstelde het evenwicht in de Duitse linies. Hij gaf SS ba-
taljon ‘Eberwein’ opdracht op de aanval langs de spoorlijn 

Figuur 7a dispositie Duitse eenheden rond de Rijnbrug 17 september

Figuur 8: restanten van de eenheid van Gräbner op de noor-
delijke oprit

figuur 8a Nederlandse SS-ers van Wacht Battallion van Helle 
vuren op parachutisen

  nr 3, 2020 29  

Kennis & Inzicht



Ede-Arnhem met kracht voor te zetten en zojuist gelandde 
Britse eenheden aan te vallen. Een nieuw gearriveerde Si-
cherheits Regiment ‘Knoche’ kreeg opdracht om de noor-
delijke aanvals-as van Helle over te nemen en de Britten 
uit de bossen ten oosten van de Ginkelse heide te verdrij-
ven, waarbij de aanval vanuit het noorden moest worden 
ingezet om de open vlaktes te omtrekken.
 
Terwijl de bataljons van de 1e Airlandings Brigade de aan-
vallen van von Tettau afsloegen, zetten de zojuist gelande 
bataljons van de 4e Parabrigade zetten direct de opmars 
in richting Arnhem en probeerden door de linies van de 
1e Parabrigade en ten noorden ervan door te breken naar 
de brug. Maar ook deze nieuwe eenheden liepen onmid-
dellijk vast in de steeds sterker wordende Sperrlinie van 
Kampfgruppe ‘Spindler’, die zich inmiddels uitstrekte van 
de Rijnoever tot en met de Ede-Arnhem weg. Van noord 
naar zuid bestond de linie uit Kampfgruppe ‘Krafft’, Kamp-
fgruppe ‘Bruns’ (Wehrmacht), Kampfgruppe ‘von Allwor-
den ’, Kampgruppe ‘Gropp’ en Kampfgruppe ‘Müller’. Als 
extra versterkingen waren inmiddels nieuwe eenheden 
van SS Panzergrenadierregiment 19 en 20 (behorende 
tot 9e SS Panzerdivision Hohenstauffen) aangevoerd. De 
restanten van het 9e SS Aufklärungs Batallion van de ge-
sneuvelde Gräbner bezette de zuidzijde van de Rijnoever 
en kon flankerend vuur uitbrengen op de noordzijde. Ach-
ter de Sperrlinie van Spindler was nog de nieuw gevormde 
Kampfgruppe ‘Harder’ aanwezig als reserve. De Duitsers 
beschikten over steeds meer zwaar geschut. Bovendien 
konden de aanvallende Britse parachutisten alleen maar 
snel progressie maken als ze de doorgaande wegen benut-
ten en juist deze wegen lagen onder vuur van het zware 
Duitse geschut. De gevechtswaarde van het 1e en 3e Britse 
Parabataljon was inmiddels ernstig gereduceerd door de 

zware gevechten. De nacht van 18 op 19 september werd 
gebruikt voor de hoognodige onderlinge coördinatie tus-
sen de Britse eenheden, gehinderd door gebrekkige ver-
bindingen en onbekendheid met de lokale situatie.
Veldmaarschalk Model had ook niet stil gezeten en ge-
zorgd dat meer en meer eenheden de vechtende troe-
pen onder bevel werden gesteld van 2e SS Panzerkorps. 
Ondermeer arriveerden deze dag een politie bataljon uit 
Apeldoorn, een Nederlands Landstormbataljon bataljon 
uit Hoogeveen, een geniebataljon (met flammenwerpers) 
uit Glogau, de al eerder genoemde Kampfgruppe ‘Knaust’, 
een compagnie Tiger I tanks uit Paderborn2, de SS Wer-
ferabteilung 102, 9 separate Alarmeinheiten van compag-
niesgrootte, twee Panzerjäger compagnien van Herford en 
zes Luftwaffe compagnieën. Bittrich verdeelde ze over de 
Hohenstauffen en Frundsberg. Andere eenheden waren 
nog onderweg.

NIJMEGEN
SS kolonel Harmel (cdt 10e SS Panzerdivision Frundsberg 
en op 18 september teruggekeerd uit Berlijn) nam intus-
sen krachtig de leiding op zich over de gevechten aan de 
noordzijde van Nijmegen. Omdat de noordelijke oprit van 
de Rijnbrug bij Arnhem in Britse handen was derouteerde 
hij al zijn toegewezen eenheden via het veer van Panner-
den, waar intussen zijn geniebataljon een intensieve veer-
dienst was begonnen als aanvulling op de civiele pont, die 
bovendien te licht was voor tanks.
Alle overgezette eenheden werden aanvankelijk onder 
bevel van SS kapitein Reinhold geplaatst, die verantwoor-
delijk werd voor de verdediging in Lent, ten noorden van 

2 Slechts 2 van de 14 Tigers II bereikten daadwerkelijk 
Arnhem

Figuur 9: Weergave van de oorspronkelijke operatiekaart van de Division von Tettau, weergevende de bewegingen van zijn eenheden op 
de ingesloten rakende Britten
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de Waal. Het rond het middaguur arriverende SS bataljon 
‘Euling’, werd de Waalbrug overgestuurd en kreeg op-
dracht aan de zuidzijde een bruggenhoofd te vormen en 
contact te maken met de in de stad vechtende troepen van 
Kampfgruppe ‘Henke’. De zich nu snel versterkende Duitse 
eenheden in Nijmegen, aangevuld met arriverende Sturm-
geschutze en tanks van de 10e SS Panzerdivision Frunds-
berg, slaagden erin op de aanvallen van Amerikaanse pa-
rachutisten in Nijmegen richting de Waalbrug te stoppen. 

 De aanval op de bruggenhoofden ten oosten van Nijmegen 
vorderde ook relatief goed en bedreigde de Amerikaanse 
landingsterreinen. Amerikaanse paracompagnieën uit Nij-
megen moesten worden teruggehaald om de Duitse aanval 
te stoppen. Ook hier vond in de middag van 18 september 
de tweede slag landingen plaats. De combinatie van aan-
vallende Amerikaanse paracompagnieën en de tweede slag 
luchtlandingen was teveel voor de Duitsers die zich chao-
tisch terug trokken tot de rand van het Reichswald. In de 
loop van de middag arriveerden er echter betere Duitse ge-
vechtseenheden in deze sector, namelijk gevechtsgroepen 
van de 3e en 5e Fallschirmjäger Division, behorende tot de 
door Model toegezegde eenheden van II Fallschirmjäger 
Korps van Meindl. Deze eenheden konden echter pas op 19 
september worden ingezet. 
De situatie in Nijmegen zelf werd rustiger en pas in de 
middag van 19e september zouden de gevechten in hevig-
heid toenemen, met een nieuwe arriverende eenheid. Dit 
maal echter een geallieerde, namelijk de gepantserde een-
heden van het Britse XXXste Corps van Horrocks, die via 
de brug bij Grave contact had gemaakt met eenheden van 
het 82 (US) Airborne Division.

DUITSE INSLUITING (19 SEPT)
19 sept zou de dag van de waarheid worden3, zowel in Arn-
hem als in Nijmegen. In Arnhem zetten de Britse bataljons 
van 1e en 4e Parabrigade de aanval in om 04.00 ‘s ochtends 
ten einde het 2e Parabataljon van Frost bij de noordelijke 

3 19 sep is turning point in slag om Arnhem. 20 sep is sig-
nificant voor Operatie MARKET omdat Arnhemse brug op zelf-
de tijdstip in handen van Duitsers valt als de Nijmeegse brug in 
handen van Amerikanen.

oprit van de brug te ontzetten. Het zwaartepunt lag in het 
lage gedeelte bij de Rijnoever. Om 07.00 liep deze aanval 
‘onderlangs’ echter vast, ondermeer door het flankerend 
vuur van de restanten van Gräbner verkenningsbataljon 
vanaf gevechtsposities op de zuidoever van de Rijn. Ook 
meer naar het noorden, was de aanval van de Britse para’s 
om 10.00 vastgelopen in verbeten Duitse tegenstand. De 
rest van dag van 19 september was het toneel van aanval-
lende Duitse en terugtrekkende Britse eenheden richting 
Oosterbeek.
Intussen was de Kampfgruppe ‘Spindler’ weer versterkt. 
Ditmaal met stukken Sturmgeschutz III van de Wehr-
macht Sturmgeschutz Brigade 280, die verdeeld werden 
over de diverse Kampfgruppen. De Duitsers hadden intus-
sen ook de Britse para’s in het noorden ingesloten en hier 
hun Sperrlinie vervolmaakt. Hier vocht het SS bataljon van 
Krafft (parallel aan de Koningsweg) en Kampfgruppe ‘von 
Allworden’ (langs de spoorlijn) en ook hier liepen Britse 
aanvallen vast in moorddadig vuur van SS-ers en zwaar ge-
schut van pantserwagens en stukken Sturmgeschutz.
Het 2e Parabataljon van Frost kreeg het deze dag ook 
zwaar te verduren. Hun perimeter was geslonken door de 
zware aanvallen van de beide Kampfgruppen ‘Brinkmann’ 
en ‘Knaust’, gesteund door zware artillerie, een batterij Ne-
belwerfers (raketwerpers), 88-mm FLAK geschut en zelfs 
enkele zware Tiger II tanks die inmiddels waren ingedeeld 
bij Kampfgruppe ‘Knaust’. De Duitsers waren gestopt met 
huis zuiveren met SS-Panzergrenadiers en overgegaan tot 
het met zware wapens direct richting vernietigen van de 
Britse opstellingen. De aankomst van meer zware tanks 
maakte de situatie van de mannen van Frost steeds nijpen-
der, vooral omdat alle anti-tank munitie (PIAT’s) inmiddels 
vrijwel verbruikt was.
 
In de namiddag van 19 september zetten de Duitse eenhe-
den van Kampfgruppe ‘Spindler’ de aanval in op de Britse 
perimeter. Ook vanuit het Westen waren de aanvalsgroe-
pen van Division ‘von Tettau’4 opnieuw aan hun opmars 
begonnen, waarbij SS bataljon ‘Eberwein’ Wolfheze ver-
overde en Kampfgruppe ‘Lippert’ de bossen ten westen 
van Heelsum zuiverde. Zelfs vanuit het noorden nam de 
Duitse druk toe me aanval van het Regiment ‘Knoche’ die 
de Ginkelse Heide en de bossen ten noorden van Wolfhe-
ze veroverde. En ook SS bataljon ‘Krafft’ had zijn verdedi-
gingsposities verlaten en de aanval meer in zuidelijke rich-
ting ingezet. 
Om 16.00 uur landde echter een Poolse ‘glider’ eenheid 
(van de 1e Poolse Brigade) op landingszone L tussen de 
Ede-Arnhem weg en de spoorlijn en raakte verzeild tus-
sen de aanvallende elementen van SS bataljon ‘Krafft’, de 
terugtrekkende eenheden van de 4e Parabrigade van Hac-
kett. De landing was een chaos, temeer omdat de Duitse 
Luftwaffe ingreep, en de Poolse eenheid desintegreerde. 
Overlevenden sloten zich aan bij de terugtocht van Hac-
kett. 

4 Divisie ‘von Tettau’ was inmiddels door Model onder be-
vel van 2e SS Panzerkorps geplaatst

Figuur 10: Duitsers van Kampgruppe ‘Müller’ 



Verder arriveerde aan Duitse kant op 19 september een 
luchtverdedigingsbrigade van luitenant-kolonel Swobo-
da, bestaande uit 5 detachement met 88-mm luchtdoelge-
schut, aangevuld met 20-mm en 37-mm luchtdoelgeschut 
en zelfs 105 mm artillerie. Deze met geïmproviseerd ver-
voer uit het Ruhrgebied aangevoerde eenheid, kreeg on-
middellijk de gehele luchtverdediging rond Arnhem onder 
bevel5. Enkele individuele stukken werden bij de diverse 
kampfgruppen ingedeeld voor inzet tegen gronddoelen. 
Verdere luchtversterkingen waren eerder al de Luftwaffe 
Reich Jagdflieger Division 1. Haar 300 gevechtsvliegtuigen 
(verspreid over vliegvelden in geheel West Duitsland) zorg-
den voor tijdelijk Duits luchtoverwicht, intervenieerden 
bij de landing van de Poolse ‘glider’ eenheid en beschoten 
de zich terugtrekkende eenheden van de 4e Parabrigade 
van Hackett. Net zoals eerder de gehele luchtverdediging 
onder éénhoofdige leiding was geplaatst, coördineerde de 
Duitse lucht liaison officier (FLIVO) van de 1e Jagdflieger 
Division de inzet van de Duitse Luftwaffe. Het hoofdkwar-
tier van de 9e SS Panzerdivision Hohenstauffen stond in 
rechtstreeks contact met de 1e Jagdflieger Division en kon 
de Geschwader-commandanten in de lucht naar hun doe-
len dirigeren.
Op artilleriegebied gebeurde overigens hetzelfde, want 
Artillerie Regiment 191 was door Heeresgruppe B ter be-
schikking gesteld. Aangevuld met de Nebelwerfers van 
SS Werfergruppe ‘Nickmann’ samengesteld uit restanten 
van de SS Artillerie Regiment 102 (korpsartillerie van 2e 
SS Panzerkorps), werd nu alle Duitse artillerie onder bevel 
van ‘ARKO 191’ geplaatst.

5 Duits luchtafweergeschut werd onder de onderkende 
re-supply aanvliegroutes van de RAF geplaatst. Deze weken 
niet van de routes af, waardoor er veel vliegtuigen verloren zijn 
gegaan.

NIJMEGEN
Ten zuidoosten van Nijmegen arriveerden vanuit Keulen, 
op deze dag diverse elementen van 3e en 5e Fallschirmjä-
ger Division, die zich samen met 406e Infanterie Division 
gereed maakten voor een aanval op Groesbeek en Nijme-
gen. De aanval door vier Kampfgruppen ‘Becker’, ‘Von Für-
stenberg’, ‘Gresick’ en ‘Hermann’ zou op 20 sept om 0630 
beginnen.
In Nijmegen zelf waren er intussen weer zware gevech-
ten uitgebroken, maar de meeste aanvallen van 82 (US) 
Airborne Division liepen vast op de Duitse verdediging 
van SS bataljon ‘Euling’. Ook de aankomst van tanks van 
de Guards Armoured Division (XXX Corps) via de brug bij 
Grave gaf nog geen doorslag. SS bataljon ‘Euling’ (versterkt 
met wat Pzkw III tanks en FLAK 88 mm geschut) verdedig-
de het bruggenhoofd, Kampfgruppe ‘Reinhold’ het ooste-
lijke gedeelte noord van de rivier de Waal en Kampfgrup-
pe ‘Henke’ het westelijk gedeelte noord van de Waal. Het 
Duitse bruggenhoofd ten zuiden van de Waal slonk deze 
dag echter in omvang tot 1 km breed en slechts 300 meter 
diep. Veldmaarschalk Model verbood echter om terug te 
trekken en de Waalbrug (en spoorbrug) op te blazen omdat 
hij meende de brug voor latere Duitse offensieven nodig 
te hebben. Hij hoopte nog altijd op een snelle herovering 
van de Rijnbrug van Arnhem, zodat Duitse gevechtskracht 
vanuit Arnhem naar het front van Nijmegen gestuurd kon 
worden.

WORDT VERVOLGD.

Figuur 11: Duitsers van Kampfgruppe ‘Spindler’
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En bijzonder boek over een bijzondere en sterke vrouw 

MARSCH PARTISANSKI
HANNA MARIA ELISABETH VAN NIEL

Hanna van Niel werd geboren in 1915. Haar vader, Henri George van 
Niel werd geboren in Paramaribo op 31 december 1890. Hij was oor-
spronkelijk onderofficier bij de Koninklijke Marine, maar werd officier 
machinist in 1917. Hij stierf in 1961.

Johan van Ballegooij

De familie van Niel woonde in 
Den Helder aan de Timor-
laan. Even verderop woonde 

de familie Gons. De beide echtgenotes 
waren vriendinnen. Daarover straks 
nadere bijzonderheden.
Hanna van Niel werd verpleegster in 
het Marine hospitaal in Den Helder. 
In Den Helder waren ook eenheden 
gestationeerd van de Koninklijke 
Landmacht, meer in het bijzonder van 
het wapen der luchtdoelartillerie. Bij 
een van die luchtdoelartillerie eenhe-
den diende de luitenant H.C. de Heer. 
Hanna raakte met hem bevriend en 
als de Tweede Wereldoorlog geen 
roet in het eten had gegooid waren 
zij naar verwachting met elkaar ge-
trouwd. Na de capitulatie in mei 1940 
werd de Nederlandse Krijgsmacht 
ontbonden. De beroepsmilitairen die 
geen z.g. erewoord verklaring hadden 
getekend werden spoedig afgevoerd 
in krijgsgevangenschap. De overigen 
moesten zich af en toe melden. Toen 
Hitler bemerkte dat de ondergrondse 
of het verzet hinderlijke activiteiten 

ontwikkelde heeft hij besloten om alle 
beroepsmilitairen in krijgsgevangen-
schap af te voeren. Dat gebeurde in 
1942. Dus de luitenant H.C. de Heer 
verdween in krijgsgevangenschap en 
werd gevangene in kamp Stanislau. 
Die krijgsgevangenen probeerden ui-
teraard te ontsnappen. Denkt u maar 
eens aan de tv serie Colditz. Meer 
bijzonderheden staan te lezen in het 
boek “De zak met vlooien” geschreven 
door Gijs van Amstel en in het boek 
“Officieren achter prikkeldraad” door 
Leo de Hartog. Als een krijgsgevan-
gene ontsnapt was en weer werd ge-
vangen kreeg hij straf. Maar het ge-
duld van Hitler raakte in de loop der 
jaren uitgeput en toen besloot hij tot 
de Action Kugel. In klare taal: als een 
ontsnapte krijgsgevangene weer werd 
gepakt werd hij met een nekschot om 
het leven gebracht zonder vorm van 
proces. Dat overkwam ook de lui-
tenant de Heer. Hij ontsnapte tijdens 
een transport per trein en werd weer 
gevangengenomen. Op 2 mei 1944 
werd hij in het concentratiekamp 
Mauthausen gedood.
Nu kunt u zich afvragen waarom ik iets 
schrijf over het leven van Hanna van 
Niel. Tijd voor een kleine toelichting. 
Ik ben getogen in Den Helder. Na de 
middelbare school, de Rijks Hogere 
Burger School volgde ik een opleiding 
tot artillerieofficier op de Koninklijke 
Militaire Academie.  In 1992 was ik als 
kolonel de commandant van de lucht-
verdediging van de Koninklijke Land-
macht. In dat jaar vierden we het 75-ja-
rig bestaan van dit betrekkelijk jonge 
wapen. De toenmalige Sectie Militaire 
Geschiedenis heeft met ondersteuning 
van diverse betrokkenen uit de organi-

satie zelf, een boek uitgegeven met de 
geschiedenis van de luchtdoelartillerie 
vanaf de oprichting tot medio 1992. Dit 
boek was ook verkrijgbaar in de burger-
maatschappij. U begrijpt het al, Hanna 
van Niel, inmiddels gehuwd geweest 
met een meneer Starreveld, kocht dat 
boek en zij reageerde daarop door mij 
een brief te schrijven met als strekking: 
Mooi boek maar niet compleet. Wat zij 
werkelijk zei was dat de luitenant de 
Heer een hele bijzondere man was en 
dat wij een kazerne naar hem hadden 
moeten noemen maar tenminste een 
belangrijk gebouw. Maar schreef zij, 
jullie noemen kazernes alleen naar ge-
neraals. Dat liet ik niet op me zitten en 
noemde als voorbeelden de kazernes 
die genoemd waren naar oorlogshel-
den zoals Johannes Post, korporaal van 
Oudheusden, soldaat Ketting Olivier, 
majoor Mulder en luitenant-kolonel 
Tonnet.
De tijdens de Tweede Wereldoorlog 
gesneuvelde of omgekomen luchtdoe-
lartilleristen stonden niet in het eer-
dergenoemde boek dat als titel heeft 
“75 Jaar luchtdoelartillerie. Dus ook 
niet haar toenmalige aspirant echtge-
noot de luitenant H.C. de Heer. De sa-
menstellers van het boek hadden daar 
destijds te billijken redenen voor. Het 
volume van het boek, het feit dat som-
migen door ziekte waren gestorven of 
door een ernstig ongeluk zijn een paar 
van de argumenten.
Op de foto is mevrouw Starreveld 
circa 55 jaar. Ze was groot, 183cm en 
forsgebouwd en ze had een zeer pret-
tige manier van optreden en ze was 
bovenal heel erg intelligent. De foto is 
genomen tijdens haar studie Slavische 
talen.Stanislau

Hanna van Niel
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Van H.C. de Heer heb ik een foto ge-
vonden in de beeldbank van het Neder-
lands Instituut voor Militaire Historie 
en hij is ook afgebeeld op bladzijde 112 
in het boek “Honderd jaar Grondge-
bonden Luchtverdediging”, dat in 2017 
het licht heeft gezien. 

Om een lang verhaal kort te maken, ik 
heb Hanna in november 1992 op laten 
halen. Ze woonde in Kijkduin in Den 
Haag.  Mijn chauffeur heeft haar toen 
meegenomen naar de officierskantine 
van de Legerplaats bij Oldebroek. In 
die kantine uit 1878 bevinden zich ge-
brandschilderde ramen met de namen 
van door oorlogsgeweld omgekomen 
officieren van de artillerie. Dus ook die 
van de luitenant H.C. de Heer. Boven-
dien had ik de schrijver van het boek 
“De zak met vlooien”, Gijs van Amstel 
uitgenodigd. Hij heeft de luitenant de 
Heer goed gekend, ook meegemaakt 
tijdens diens krijgsgevangenschap. 
Toen Hanna geconfronteerd werd 
met de vermelding van de naam van 
luitenant de Heer in de eerderge-
noemde gebrandschilderde ramen en 
begreep dat er toch een monument 
bestond ter zijner nagedachtenis, 
kon ik op haar gezicht aflezen dat een 
soort rouwproces werd afgerond en 
dat haar partner van destijds toch nog 
een plaats had gekregen in de geschie-
denis.
Stelt u zich eens voor, de dochter van 
een marineofficier en ikzelf ook af-
komstig uit Den Helder, dat er als het 

ware een verbinding bestond ondanks 
het generatie verschil. Dat heeft mede 
geleid tot onze bijzondere vriend-
schap.  Maar wat ook zeer bijzonder 
was, was dat mijn operationele com-
mandant van vroeger, de brigadege-
neraal L. Hendriks getrouwd was met 
Mieke Gons, de dochter van de vrien-
din van Hanna’s moeder. In hun jeugd 
woonden ze vlak bij elkaar. Door mijn 
zorg hebben beide dames, Hanna van 
Niel en Mieke Gons, elkaar ontmoet 
in het huis van Hanna tot grote vreug-
de van beiden.
Hanna was betrekkelijk open over de 
periode 1940-1945 in haar leven. Ze 
vertelde er e.e.a. over, maar zei ook 
dat de nare aspecten zoals martelin-
gen e.d. maar moesten worden verge-
ten. Maar wat gebeurde er? De schrijf-
ster Co Kars had van de belevenissen 
gehoord en heeft haar geïnterviewd. 
Dat interview heeft deze schrijfster 
“vertaald” in een soort roman, met de 
titel: “Marsch Partisanski”.  Co Kars 
kende de stad Den Helder niet en 
heeft het begin van het verhaal helaas 
op andere plaatsen af laten spelen na-
melijk in Zeeland, maar zij heeft ook 
de namen van betrokkenen gewijzigd. 
Hanna wordt in het boek Edith ge-
noemd. 
De belevenissen van Hanna geduren-
de de periode 1940-1945 zijn in grote 
lijnen als volgt:
Het boek start met de oorlogshande-
lingen die Den Helder troffen in de 
meidagen van 1940.

In een der eerste zinnen is Hanna be-
zig met de verpleging van een patiënt. 
Terwijl ze aan het werk is en het jonge 
gezicht van de patiënt ziet, denkt ze 
aan de ring van haar geliefde die zij 
in haar schortzak bij zich draagt. On-
miskenbaar bedoelt ze daarmee haar 
verloofde, de luitenant H.C. de Heer 
die met zijn batterij luchtdoelartil-
lerie heeft gevochten ten zuiden van 
Den Helder. Met de genoemde dok-
ter Weers wordt vermoedelijk dokter 
van Driel bedoeld, de traumachirurg 
die ook wordt genoemd in het boek 
van Anthony van Kampen, De burgers 
van Den Helder.  Zuster van Obdam is 
Hanna zelf. Terwijl ze tijdens de oor-
logshandelingen in 1940 onderweg is 
om geneesmiddelen te halen wordt ze 
geconfronteerd met inslaande bom-
men in de omgeving. Vermoedelijk 
bevindt ze zich op de Singel of in het 
toenmalige Timorpark en is het mei 
1940. In Zeeland werd in mei niet ge-
capituleerd en Co Kars gebruikte dus 
ook enigszins andere tijdsfactoren. 
Co Kars heeft het verhaal bewerkt 
en zowel namen als data en plaatsen 
genoemd in Zeeland die zij zelf goed 
kende en niet te vergeten het verhaal 
ook wat geromantiseerd.  Ik ga verder 
met de inhoud van het boek zonder 
mijn “vertaling” naar de omstandig-
heden in Den Helder.

Nadat het marinehospitaal door bom-
bardementen totaal was verwoest, 
gaat zuster Edith van Obdam naar 

Luitenant H.C. de Heer

Gedenkraam H.C. de Heer

34

Kennis & Inzicht



Den Haag en neemt in eerste instan-
tie haar intrek bij haar moeder. Edith 
is een patriot. Ze wil iets doen tegen 
de bezetter en denkt aan een vlucht 
naar Engeland. Zij deelt die gedachten 
met vrienden en wordt naar aanlei-
ding van die gesprekken overgehaald 
om onder het mom van meeheulen 
met de vijand, dienst te nemen bij de 
Standortverwalung van de Duitsers 
op de Laan Copes van Cattenburgh   
in Den Haag en zo de ondergrondse 
van informatie te voorzien. Ze wordt 
aangenomen als typiste tot grote ver-
ontwaardiging van haar moeder die 
de werkelijke bedoelingen niet kent en 
ook niet mag weten. Als typiste krijgt 
ze heel veel informatie onder ogen. Zij 
maakt afschriften of doorslagen die zij 
aan de ondergrondse contacten door-
geeft. Door haar toewijding en accu-
ratesse maakt ze snel promotie. Haar 
nieuwe chef is slordig en gemakzuch-
tig. Dat biedt kansen aan een secreta-
resse. Haar baas heeft nog nooit een 
secretaresse gehad die zoveel werklust 
had. Anderzijds kreeg de ondergrond-
se nooit tevoren zoveel waardevolle 
informatie. Haar moeder krijgt vanuit 
haar vrienden en bekenden veel kri-
tiek vanwege het feit dat haar dochter 
voor de vijand werkt. Ze wil eigenlijk 
dat haar dochter ergens anders gaat 
wonen. Edith zoekt kamers en vindt 
die in een NSB-pension! Nu krijgt zij 
als bewoonster van dat pension nog 
extra informatie die ze vanzelfspre-
kend deelt met het verzet. Op 22 juni 
1942 trekken de Duitsers Rusland bin-
nen. De Duitse legers trekken door 
Russisch Polen en brengen de Russen 
bij Kiew een verpletterende neder-
laag toe. Door haar vermogen om te 
spioneren zonder op te vallen, krijgt 
ze van het verzet de “opdracht” om 
zich te melden bij de Duitse instanties 
voor een plaatsing in Rusland, tenein-
de daar contact op te nemen met de 
partizanen. Het is inmiddels medio 
1942. Ze wordt aangenomen voor de 
Aufbaustab Charkow en moet een 
uniform dragen en ook Russisch le-
ren. Edith voelt zich besmet en opge-
laten door het uniform, maar het doel 
heiligt de middelen. Na enige tijd ver-
trekt een bonte stoet collaborateurs, 
daaronder Edith met de trein naar 
een verre bestemming. Op 29 juni zijn 
ze in Rowno. Haar opdracht luidt: Ga 

naar Rusland en zoek contact met de 
partizanen! Ze Rusland al genaderd, 
maar hoe maak je nou contact met 
partizanen? Waar zijn die? Hoe zien 
ze eruit? De Aufbaustab zoekt naar 
onderdak. Voorlopig is dat de trein. 
Overigens heeft niemand van het 
gezelschap ooit Charkow gezien. Ze 
bleven in Rowno in de Oekraïne.  De 
naam van hun organisatie werd dus 
ook gewijzigd in: Werkdienst Holland 
des Reichskommissars für die Ukrai-
ne. Er wordt een barakkenkamp ge-
bouwd en de organisatie krijgt vorm 
met o.a. een administratieve eenheid.  
Vlak naast hun kamp in opbouw is 
een Russisch gevangenenkamp. De 
sanitaire voorzieningen zijn abomina-
bel en dus lijden velen aan tyfus en dy-
senterie. De Duitse leidinggevenden 
van de Werkdienst Holland, onder 
invloed van alcoholische versnaperin-
gen, misdragen zich ten opzichte van 
een aantal vrouwelijke medewerksters 
waaronder Edith. Ze wil weg en slaagt 
erin om aangenomen te worden bij 
een ander deel van de organisatie, de 
Wirtschaftsbank. Ze wordt getuige 
van de vernietiging van joden. Man-
nen, vrouwen en kinderen die eerst 
een greppel moeten graven en ver-
volgens worden ze gedwongen in de 
loopgraven te gaan staan. De Duitsers 
blazen dan de hele boel op. Dood of 
niet, er gaat ongebluste kalk overheen 
en vervolgens wordt de zaak met aar-
de dicht gemaakt.  Ook van andere 

gruwelijkheden was zij ooggetuige. 
Een van de Russische gevangenen, Al-
exander, werd door Edith “terloops” 
geïnformeerd over belangrijke acti-
viteiten als transporten van mensen 
en geld of goud. Alexander deed alsof 
hij pro-Duits was, maar al vlug bleek 
dat hij de partizanen waarschuwde en 
dat er niet toevallig overvallen plaats 
vonden. Zo begon de samenwerking 
met de partizanen. Uiteindelijk no-
digt deze Alexander haar uit en zo 
ontstaat het werkelijke contact met 
de partizanen. Alexander haalt haar 
over om haar intrek te nemen in het 
huis van een Oekraïens gezin.  Aldus 
geschied en al doende wordt haar 
woordenschat in het Oekraïens gro-
ter. Dan wordt Edith ziek, ernstig ziek 
met hoge koortsen. Ze wordt opgeno-
men in een Duits ziekenhuisje en ver-
blijft daar geruime tijd. Nadat ze weer 
op haar werk is teruggekeerd wordt 
ze door de Duitse Sicherheitsdienst 
ondervraagd. Zij realiseert zich naar 
aanleiding van een der vragen dat zij 
tijdens haar koortsaanvallen heeft lig-
gen ijlen en namen heeft genoemd. 
Gelukkig waren dat namen van En-
gelse vrienden die zij voor het uitbre-
ken van de oorlog had leren kennen in 
Engeland. Het loopt dus met een sis-
ser af. Edith krijgt geruime tijd ziek-
teverlof en keert tijdelijk terug naar 
Den Haag. Uit de gesprekken met 
haar moeder blijkt dat haar verloofde 
Victor (=de luitenant H.C. de Heer) 

Marinehospitaal
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afscheid is komen nemen alvorens in 
krijgsgevangenschap te worden af-
gevoerd. Hij heeft de twijfels over de 
integriteit van Edith bij haar moeder 
weten weg te nemen. De verhouding 
van moeder en dochter geraakt zo 
weer in balans.
Na enige tijd keert Edith terug naar 
Rowno, maar ze brengt nog eerste 
een bezoek aan een vriendin uit de 
begintijd van haar functioneren in de 
Werkdienst Holland. Deze is helaas 
voor langere tijd met verlof vertrok-
ken. Ze reist verder met de bus naar 
Rowno en krijgt een piepklein huisje 
toegewezen. Het huisje is vrijwel leeg, 
maar wordt door haar gemeubileerd 
met spullen die zijn opgeslagen in 
de plaatselijke synagoge. Daaronder 
meubilair uit de Bijenkorf in Ne-
derland. Gestolen meubilair dus. Ze 
keert terug op haar oude werkplek. 
Ondertussen stokt de opmars van 
de Duitsers. Stalingrad is nog steeds 
niet gevallen. Bovendien landen zeer 
sterke geallieerde strijdkrachten in 
Afrika en krijgt generaal Rommel het 
zwaar. Edith gaat door met informatie 
aan de partizanen door te spelen via 
Alexander. Het wordt nog even span-
nend als Edith kennis maakt met een 
troepenofficier van de Wehrmacht. 
Hij wilde haar ten huwelijk vragen, 
maar ziet ervan af vanwege hun ver-
schil van opvatting over de waarden 
en de normen die het oorlogvoeren-
de Duitsland hanteert. Ondertussen 
schalt de Duitse propaganda door de 
radio, waarvan de meesten in Ediths 
omgeving weten dat de feiten anders 
liggen. Dat blijkt uit de verontwaardi-
ging die opklinkt tijdens de radio-uit-
zendingen, bij hen die de juiste in-
formatie hebben. Regelmatig wordt 
“alles Lüge” geschreeuwd door de luis-
teraars in de zaal. Het wordt Kerstmis 
1942. Ondanks het communisme dat 
sedert 1917 de cultuur overheerste, be-
zoekt een groot deel van de Russische 
bevolking van de stad de viering van 
de geboorte van Jezus in de kerken en 
kathedralen. Tijdens de Kerstdagen 
is Edith uitgenodigd bij de Ukraïnse 
boerenfamilie waar zij eerder een ka-
mer had. Er worden liedjes gezongen. 
Edith zing o.a. het Wilhelmus. Een 
van de gasten, een gewonde partizaan 
speelt en zingt Marsch Partisanski 
, de mars der Russische partizanen. 

De Duitsers verliezen het gevecht in 
Stalingrad en geven zich over. Het is 
31 januari 1943. De teleurstelling bij 
de Duitsers is groot. Er wordt zelfs 
een Duitse generaal vermoord door 
zijn eigen militairen. Edith mag nog 
een keer met verlof naar Nederland. 
Tijdens de reis wordt de trein be-
schoten door de Russen. Ze vlucht ze 
nog net op tijd een schuilkelder in en 
ontsnapt zo aan de dood. Na dat op-
onthoud komt ze terug in Den Haag. 
Ze ziet daar de razzia’s, de vordering 
van fietsen, radio’s en wat dies meer 
zij en hoort van de val van El Alamein 
en de vernietiging van Rommels Afri-
ka-korps.  Ze gaat weer terug naar 
Rowno en hervat haar werkzaamhe-
den, inbegrepen het verzamelen van 
informatie ten behoeve van de parti-
zanen. De Duitsers beginnen onraad 
te vermoeden en ze merkt dat ze in de 
gaten wordt gehouden. Ze onthoudt 
zich langere tijd van spionageactivitei-
ten. Smolensk valt en de Duitse civiele 
diensten worden alvast opgeheven als 
voorproefje van de nog komende alge-
mene uittocht. Ze gaat nog één keer 
met verlof naar Den Haag en ze merkt 
dat ze ook daar wordt geschaduwd. 
En dat niet alleen, in het NSB-pensi-
on worden tijdens haar afwezigheid al 
haar spullen doorzocht, vermoedelijk 
door de Sicherheits Dienst, de SD.
Ze keert terug naar Rowno. Naarmate 
ze verder ze naar het oosten reist lijkt 
het erop dat ze tegen de stroom men-
sen en materieel in gaat. Ze hervat haar 
werk weer, maar in oktober 1944 wordt 
het deel van de Duitse organisatie waar 
zij werkt ook op transport gesteld. Het 
is eigenlijk een vlucht in noordelijke 
richting die in de stad Kowno in Li-
touwen eindigt. Na enige tijd keert ze 
toch weer terug naar Rowno. Op 6 no-
vember neemt het Rode Leger de stad 
Kiew in. De Duitsers heroveren nog 
een keer Shitomir. Maar dan opeens 
wordt Edith gearresteerd door de Si-
cherheits Dienst en wordt ze verhoord. 
Ze wordt geconfronteerd met het door 
haar in Den Haag verzamelde inlich-
tingenmateriaal. De ontvanger van het 
verzet, Peter, had ze de uitdrukkelijke 
opdracht gegeven om dat te vernie-
tigen. De ondervragers confronteren 
haar met de krantenberichten dat deze 
Peter Scholten door een Duits vuurpe-
loton is doodgeschoten. (Persoonlijk 

denk ik dat dit een metafoor is voor het 
ombrengen van de luitenant H.C. de 
Heer na zijn ontsnapping en wederom 
gevangen name als krijgsgevangene. 
J.v.B.). De ondervraging gaat door en 
Edith wordt mishandeld. Ze wordt op-
gesloten in een gevangenis. Het wach-
ten is op de executie die volgt.
Zo eindigt het boek, maar zoals gezegd 
is het de “vertaling” van Hanna van 
Niel’s belevenissen door Co Kars, de 
schrijfster.
Gelukkig bleef Hanna in leven. Na 
terugkeer in Nederland in 1945 heeft 
ze nog gewerkt bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Ze is getrouwd 
met een meneer Starreveld. Ze kregen 
samen een dochter. Toen de dochter 
ging studeren in Leiden is Hanna, die 
inmiddels was gescheiden, Slavische 
talen gaan studeren. Haar affiniteit 
met Rusland en de Ukraïne was haar 
motivatie. Ze studeerde af en werd 
doctoranda in de Slavische talen. 
In het flatgebouw waar zij woonde 
maakte ze kennis met een gepensio-
neerde marconist van de grote vaart 
die ook Slavist was. Ze bracht hem re-
gelmatig een bezoek en dan luisterden 
ze met behulp van zijn ontvangappa-
ratuur naar de gesprekken van de be-
manning van het Russische ruimte-
schip MIR. Nadat ze overleden was is 
haar lichaam ter beschikking gesteld 
aan de wetenschap. Wij hebben die 
bijzondere uitvaartplechtigheid mee 
gemaakt, waarbij Hanna als het ware 
werd vertegenwoordigd door een aan-
tal Russische iconen uit haar privébe-
zit. Haar boekenschat in de Russische 
taal is overgedragen aan de School 
Militaire Inlichtingen Dienst waar in 
de periode van de koude oorlog tolken 
die de Slavische talen beheersten na-
der werden opgeleid.
Nog immer koesteren we hele bijzon-
dere herinneringen aan deze sterke 
vrouw en ik beschouw het als mijn 
plicht als voormalig inwoner van onze 
stad Den Helder maar ook ter nage-
dachtenis aan de eerste-luitenant 
H.C. de Heer om die met u te delen.

BRONNEN
Co Kars: Marsch Partisanski. 
Leo de Hartog: Officieren achter 
prikkeldraad. 
Anthony van Kampen: De burgers 
van Den Helder.
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HET ZONNE-MINIMUM

Al maanden is de Space Impact Awareness Chart van de Joint Meteorologische groep vrijwel gevuld met groe-
ne vakjes. De afgelopen tijd worden vrijwel geen zonne-vlekken gerapporteerd en ook de 10.7 cm solar flux is 
op z’n laagst. De zon is rustig en voorlopig blijft dat zo. 

Kapitein Vincent Kartodikromo,  
Joint Meteorologische Groep

Ook de zon kent een cyclus. 
Deze duurt elf jaar en in deze 
cyclus wisselt de zon van po-

lariteit. Het magnetische noorden en 
zuiden wisselen van plaats en de mag-
netische veldlijnen wijzen na elf jaar 
de andere kant op. Na tweeëntwintig 
jaar is de zon weer terug in haar uit-
gangspositie en zal het proces zich 
herhalen. De zon gedraagt zich dus 
eigenlijk als een grote dynamo. 
Omdat de zon aan de evenaar sneller 
om zijn as draait dan aan de polen (wat 
mogelijk is omdat de zon bestaat uit 
plasma), raakt het magneetveld ver-
strikt en wordt magnetische energie 
opgeslagen. Plekken waar deze energie 
het grootst is zijn te zien als zonnevlek-
ken en de hoeveelheid hiervan is dan 
ook een maat voor de zonneactiviteit. 

Halverwege de zonnecyclus zijn de 
magneetvelden het meest verstrikt 
en zien we dan ook de meeste zonne-
vlekken. Op een gegeven moment, als 
de magneetlijnen dusdanig verstrikt 
raken, kunnen deze lijnen breken. Bij 
het breken van de magneetlijnen komt 
een gigantische hoeveelheid energie 

vrij in de vorm van een zonnevlam of 
coronal mass ejection, waarbij ionise-
rende straling (gamma en röntgen) en 
geladen deeltjes worden uitgezonden. 
Dit kan op aarde storingen veroorza-
ken op bijvoorbeeld GPS, UHF-SAT-
COM, radar en HF-communicatie. 

De zon tijdens verschillende fasen van de cyclus. Links tijdens zonneminimum en rechts 
tijdens zonnemaximum.
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Tijdens het zonneminimum is het 
magneetveld van de zon het minst 
verstoord en is de zon het rustigst. 
Op dit moment bevinden we ons in 
zo’n minimum, tussen de 24e en 25e 
zonnecyclus. Dit betekent niet dat er 
geen ruimteweer is. Juist tijdens een 
zonneminimum wordt de aarde con-
stant bestookt met hoogenergetische 
geladen deeltjes: de Galactic Cosmic 
Rays. 

KOSMISCHE STRALING 
Niet alleen de zon is oorsprong voor 
deeltjes die ons op aarde bereiken, 
maar ook deeltjes uit de interstellaire 
ruimte bereiken ons van tijd tot tijd, 
de zogenaamde kosmische straling 
(Galactic Cosmic Rays - GCRs). Juist 
tijdens het zonneminimum laten 
metingen een verhoging zien van het 
aantal deeltjes dat ons bereikt van 
buiten ons zonnestelsel. 

HOE KOMT DIT NU PRECIES? 
Geladen deeltjes die de heliosfeer (de 
invloedssfeer van de zon) binnendrin-
gen, gaan interactie aan met het mag-
netisch veld van de zon. Binnen de 
heliosfeer, waarin de aarde zich ook 
bevindt, is de zonnewind (en daarmee 
het magneetveld van de zon) over-
heersend. Hoe intenser en complexer 
dit magnetisch veld, hoe moeilijker 
een deeltje zich ongestoord een weg 
naar binnen kan banen. Dit is het ge-

HET MAUNDER MINIMUM 
In de periode 1645 - 1715 zijn opvallend weinig zonne-
vlekken waargenomen. Deze periode wordt ook wel het 
Maunder minimum genoemd, naar de zonne-astronoom 
Edward Walter Maunder en zijn vrouw Annie Russell 
Maunder, die onderzoek deden naar zonnevlekken. 

Toevallig genoeg viel het Maunder minimum gelijk met 
de laatste kleine ijstijd (16e - 19e eeuw), waarin de gemid-
delde temperatuur in Europa zo’n één à twee graden la-
ger lagen dan normaal. 

In deze periode vroren de grote rivieren in Nederland en 
de Engelse Thames regelmatig dicht. Zelfs de Bosporus 
bij Istanbul is in die periode wel eens dicht-gevroren. Het 
verband tussen deze koude periode en het gelijktijdig 
ontbreken van zonnevlekken is echter verre van onom-
stotelijk bewezen.

Het beroemde ‘Winterlandschap met ijsvermaak’ van Hen-
drick Avercamp, dat zich afspeelt tijdens de laatste kleine 
ijstijd.

Een ‘Cosmic Ray Shower’ die zich richting het aardoppervlak uitspreidt.
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val als de zon op haar actiefst is, tij-
dens het zonnemaximum. Tijdens het 
zonneminimum is het omgekeerde 
het geval: de zon is minder actief en 
de zonnewind houdt kosmische stra-
ling minder goed op afstand en kan 
deze op aarde gemeten worden. 
Kosmische straling bestaat uit ‘pri-
maire’ deeltjes: geïoniseerde atomen 
variërend van protonen, heliumker-
nen (α-deeltjes), tot zwaardere deel-
tjes zoals ijzerkernen en zelfs urani-
umkernen. Ook hoogenergetische 
elektronen en subatomaire deeltjes 
behoren hier toe. Zogenaamde ‘se-
cundaire’ deeltjes zijn deeltjes die 
gecreëerd worden nadat primaire 
deeltjes botsen met gassen in de aar-
datmosfeer, zoals pionen, muonen, en 
neutronen. 
Bij de botsingen wordt energie 
over-gedragen aan elk nieuw secun-
dair deeltje en die deeltjes botsen op-
nieuw en vormen zo een cascade van 
geladen deeltjes richting de grond. 
Alleen de deeltjes met de hoogste 
energieën (>1014eV) produceren dit 

soort cascades richting de grond. Ter 
vergelijking: een proton-event op de 
zon produceert snelle protonen met 
een energie van rond de 107 - 109eV. 
Het deeltje met de hoogste energie 
ooit gemeten had een energie van 
ongeveer 3,2 x 1020eV, dat is verge-
lijk-baar met de hoeveelheid kineti-
sche energie van een honkbal met een 
snelheid van 100 km/u. Het deeltje 
had dan ook een snelheid van meer 
dan 99,99% van de lichtsnelheid. 
Een klein gedeelte van de GCRs be-
staat uit volledig geïoniseerde ura-
niumkernen. De energie die ervoor 
nodig is om een uraniumatoom van 
al zijn elektronen te ontdoen is gigan-
tisch. Om dat te bereiken is een tem-
peratuur benodigd van >1027K, wat 
overeenkomt met de temperatuur van 
het heelal in de eerste ogenblikken na 
de oerknal. 
De mechanismen om deeltjes tot deze 
snelheden te versnellen of om de tem-
peratuur te bereiken om deze deeltjes 
volledig te ioniseren zijn dan ook nog 
onbegrepen. Kosmische straling heeft 

net als energetische deeltjes van de 
zon de eigenschap om deeltjes te ioni-
seren en daarmee de reflecterende ei-
genschappen van de ionosfeer te ver-
anderen. Dit kan voor extra absorptie 
in de D-laag zorgen, vooral in de po-
laire regio, waardoor demping van het 
radiosignaal mogelijk is. 
Hiernaast kan de kosmische straling 
door een ingewikkelde keten van 
chemische reacties zorgen voor een 
toename van stikstofoxide in de at-
mosfeer, wat op zijn beurt ozon aan 
de atmosfeer onttrekt. Ozon is een 
belangrijk gas als het op het klimaat 
aankomt, dus misschien heeft kosmi-
sche straling en de zonnecyclus zelfs 
effecten op ons klimaat! 

VOORSPELLING CYCLUS 25 
Net zoals een normale weersverwach-
ting cruciaal kan zijn voor de lance-
ring van een raket, zo is de voorspel-
ling van de zonneactiviteit cruciaal 
voor lange termijn ruimtemissies. De 
dosis straling waar een astronaut aan 
blootgesteld gaat worden tijdens een 

De Space Weather Impact Awareness Chart zoals deze er de afgelopen tijd vaak heeft uitgezien: Groen!
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lange ruimtemissie is afhankelijk van 
de zonneactiviteit. Bij een hoge zon-
neactiviteit neemt de wrijving toe en 
daarmee neemt de levensduur van 
een satelliet af. Als je weet dat de zon 
actief zal zijn, kun je de satelliet beter 
in een iets hogere baan plaatsen, wat 
natuurlijk extra brandstof kost. Ook 
de levensduur van de zonnepanelen, 
die achteruit gaan door energetische 
deeltjes van de zon, kan beter bepaald 
worden. 

De uitdaging voor de komende jaren 
is het ontwikkelen van een betrouw-
bare verwachtingstechniek voor de 
elfjarige zonnecyclus. Er worden ver-
schillende methoden en indicatoren 
gebruikt om de activiteit voor een 
komende cyclus te bepalen. Zo zijn 
het magnetisch veld van de zon op 
de polen en de geomagnetische acti-
viteit tijdens het zonneminimum een 
maat voor de activiteit van de vol-
gende zonnemaximum. Ook worden 
er algoritmes gebruikt die lijken op 
de algoritmes die de aandelenmarkt 
voorspellen. 

Sinds de laatste zonnecyclus is er veel 
vooruitgang geboekt met zonnedyna-
mo modellen. Hierin worden de be-
wegingen van het zonneplasma gemo-
delleerd en daarmee de magnetische 
respons berekend. De magnetische 
activiteit en daarmee samenhangende 
zonnevlekken en zonne-uitbarstingen 
kunnen daarmee berekend worden. 
Een bemoeilijkende factor is dat van-
wege de relatief korte tijd dat we data 
over het magneetveld van de zon ver-
zamelen slechts de laatste vijf cycli ge-
bruikt kunnen worden als input voor 
dit soort modellen. Door het gebrek 
aan data is het ontwikkelen van nieu-
we verwachtingstechnieken een ont-
zettende uitdaging! 
Ondanks onze beperkte verwach-
tingstechnieken heeft de NASA sa-
men met de NOAA (National Oceanic 
Atmospheric Administration) onlangs 
de officiële verwachting voor cyclus 25 
uitgegeven. Het lijkt erop dat we een 
soortgelijke cyclus als de vorige tege-
moet gaan. 

Op 24 december 2019 verschenen vrij-
wel gelijktijdig een tweetal zonnevlek-
groepen op de zon. Deze maakten een 
einde aan een periode zonder zonne-
vlekken die begon op 14 november, de 
langste vlekkeloze periode sinds 1996. 
De positie op de zon en polariteit van 
de vlekken lieten er geen twijfel over 
bestaan: cyclus 25 is begonnen!

BRONNEN 
− Space Weather Physics and 
Effects (Bothmer & Daglis, 2007) 
− Reevaluation of X-Ray Atomic 
Energy Levels, Rev. Mod. Phys. 39 
(Bearden & Burr, 1967) 
− Short- and Medium-Term 
Induced Ionization in the Earth 
Atmosphere by Galactic and Solar 
Cosmic Rays (Zanis, 2012) 
− Solar Cycle Predictions (Invited 
review) (Pesnell, 2012) 
− A Dynamo-based forecast of 
Solar Cycle 25 (Labonville, Char-
bonneau, Lemerle, 2019) 
− www.stce.be 
− swpc.noaa.gov

De officiële verwachting van de komende zonnecyclus door NASA/NOAA. Uitgezet tegen de tijd is het zonnevlekgetal: een maat voor 
de zonneactiviteit.
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The Utility of Firepower

THE FUTURE OF FIRES - PART 1

ALTHOUGH THIS PAPER is about the future of fires, 
it is first necessary to establish the basic functions for 
which artillery is required. As Alfred Mahan observed, 
even very significant technological developments, 
such as the transition from galleys to sailing ships, 
and from sailing ships to steam-powered vessels, 
while fundamentally changing naval tactics, did 
not alter many of the strategic tasks governing the 
effective employment of navies.1 This chapter there-
fore explores the utility of fires in decisively shaping 
the battlefield. Artillery must fulfil four roles on the 
modern battlefield. These are, in order of priority:
• Suppression of enemy fires.
• Striking high-value targets (HVTs).
• Breaking up enemy force concentrations.
• Providing fire support to enable manoeuvre.

1 Alfred Mahan, The Effects of Sea Power Upon History 
1660–1783 (London: Sampson Row, Marston, Searle and Ri-
vington, 1889), p. 1–9.

Each task makes the subsequent one possible, however 
a warfighting fires’ capability must deliver all of these 
effects. This chapter will unpack what each of these 

involves, and why they are critical to effective warfighting.

SUPPRESSION OF ENEMY FIRES
Counter-battery fire is a critical fires responsibility because 
unless enemy artillery is suppressed, they will be free to 
strike friendly HVTs, break up friendly force concentra-
tions, and provide fire support to enable hostile ground 
manoeuvre. Leaving enemy guns intact ensures suffering 
correspondingly high casualties. For this reason, British 
doctrine states that: ‘A counterfires plan is essential and is 
normally afforded the highest priority, particularly … befo-
re an attack … It must be expected that a defending enemy 
will have identified forming up points and approaches, 
which they will target with indirect fires’.2 

There are five basic methods for neutralising enemy guns: 
destroying them; depriving them of ammunition; forcing 
them to move, and therefore not to fire; convincing them 
to fire on decoy or unoccupied targets; and depriving them 
of targets by denying their kill chain necessary informati-
on about the location of targets.

2 British Army, Doctrine Note 16/01 Fires, p. 4-E-5.
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Against Russian forces the final option is unlikely to be 
viable. Russian artillery is dependent for targeting on EW 
and intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) as-
sets reporting directly to the artillery group, at the same 
echelon, or prosecuting strikes on a pre-planned set of tar-
gets at pre-designated times. As Russian forces intend to 
heavily degrade communications in the battle-space, their 
doctrine is not premised on reliable connections between 
manoeuvre elements and artillery pieces held at a higher 
echelon. The targeting of Russian guns may be proactive, 
or reactive. Proactive targeting will be dependent on ob-
servation and reporting of their movements, detection of 
their communications or analysis of likely emplacement. 
Reactive targeting will be dependent on the acoustic or 
trajectory analysis of Russian guns as they fire. A critical 
component of Russia’s military modernisation was the 
standardisation of its artillery pieces around the 2S19 Msta 
152-mm self-propelled howitzer,3 and the transition from 
several Soviet MLRS platforms to the 9A52-4 Tornado 
wheeled MLRS system.4The kill chain on Russian systems 
has been observed in Ukraine to sit between 15 and 12 mi-
nutes between the observation of a target, and the delivery 
of effect.5 Russian counter-battery fire on the other hand 
has been observed to take between 4 and 6 minutes. It is 
also notable that Russian artillery is less accurate than 
NATO systems, leading to a preference for saturation mis-
sions against area targets. This tends to lead to Russian 
MLRS delivering a complete salvo before manoeuvring to 
reload. Russian howitzers tend to operate as complete bat-
teries of six guns, delivering a fire mission against a grid 
square before manoeuvring. With a battery of six guns fi-
ring approximately six rounds per minute, this would see 
Russian guns in place for four minutes while firing, before 
manoeuvring. In order to strike Russian guns, therefore, 
NATO fires must either be able to deliver counter-battery 
fires within four minutes, or else have high confidence of 
hitting a dynamic target, moving at up to 40kph. Given 
that this is quicker than NATO reactive counter-battery 
fires can be delivered, knocking out Russian guns must 
currently depend on proactive targeting.

One consequence of the Russian approach to gunnery is 
that it demands a very considerable quantity of ammuni-
tion, both in terms of total rounds fired, and in terms of 
reloads for MLRS systems and howitzers. Furthermore, it 
is observable that while Russian manoeuvre units are de-
signed to move across country and have a high number of 
organic enablers – such as bridging assets – making them 
difficult to target, Russian logistics is heavily dependent on 

3 Army Recognition, ‘2S19 Msta-S 152mm Self-Propelled 
Gun Howitzer’, 22 October 2018.
4 Army Recognition, ‘Tornado CV 9A52-4 MRLS Multiple 
Rocket Launcher System Data Sheet Specifications Informati-
on’, 17 January 2016.
5 Observations in 2014 saw the time between Russian 
unmanned aircraft systems spotting targets and firing at 15 
minutes. See Phillip Karber, ‘Lessons Learned from The Russo–
Ukrainian War’, Potomac Foundation, 8 July 2015, p. 15.

railways, large depots and trucks with limited cross-coun-
try capabilities. It is notable that from a logistical point of 
view armies tend to fight as they train, and even on active 
operations in Ukraine, Russia have a consistent tendency 
to concentrate large quantities of equipment in rear areas.

In the longer term, therefore, perhaps the most effective 
way of suppressing Russian fires is targeting the logistical 
tail to their artillery systems. This could constitute either 
long-range precision fires (LRPF) against railheads and 
ammunition dumps, or analytical targeting of the roads, 
bridges and other bottlenecks behind Russian firing positi-
ons once they are unmasked. In order to do this, however, 
it is necessary to have sufficient range to fire over the Rus-
sian artillery line.

One of the key challenges for NATO forces is that it is 
highly improbable that NATO can field more artillery pie-
ces than Russia. The result is that Russia is able to assign 
batteries for counter-fire missions, while assigning other 
batteries to missions against NATO force concentrations 
and to support ground manoeuvre. One way to avoid this 
problem is to outrange Russian systems, leaving NATO 
artillery out of reach of their counter-fires. Range incre-
ases come with a corresponding rise in cost, weight and 
therefore requirements for logistical support, and conse-
quently reduces the number of systems fieldable. On the 
other hand, costs can be imposed on Russian forces by 
increasing the number of fire missions necessary to sup-
press a comparatively small number of guns by dispersing 
them, so that each Russian battery must expend the same 

91st Central Materiel Reserve Base, Kamensk-Shakhtinskiy, 
Rostov Oblast, Russia,  1 October 2018. Source: Armed Forces 
of Ukraine General Staff. 
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volume of ammunition pursuing a diminishing number of 
targets, while leaving more NATO artillery pieces free to 
prosecute counter-fires or fires against Russian manoeuvre 
elements. For this to be possible, NATO must be confident 
in the resilience of its C2 systems in the face of Russian 
jamming. It must also be confident of its ability to secure 
its dispersed guns against enemy deep-penetration units, 
or for those artillery pieces to self-protect.

STRIKING HIGH-VALUE TARGETS
The first operation of the 1991 air campaign against Sad-
dam Hussein’s Iraq was a deep penetration raid by eight 
apache helicopters against radar towers that were critical 
to the Iraqi air defence system.6 Once these were destroy-
ed, precision strikes knocked out Iraqi C2 centres and cri-
tical national infrastructure before shifting to target the 
most threatening Iraqi systems,7 the foremost of which 
were Scud launchers. Striking enemy HVTs is central to 
the Western way of war,8 and has proven utility in unpic-
king more sophisticated enemy capabilities. Targets may 
be broken into four objectives: blinding the enemy; pa-
ralysing enemy decision-making; dislocating enemy for-
mations; and defanging enemy combat units. Achieving 
these missions, however, is becoming increasingly difficult 
and harder to pursue in the sequential manner typified by 
Operation Desert Storm.

The least effective part of Desert Storm was the targeting 
of Iraqi transporter erector launchers (TELs) firing Scuds.9 
These missions became a drain on available aircraft and 
were routinely foiled by decoys and camouflage. Unlike 
much of Saddam Hussein’s forces, however, the majo-
rity of Russian HVTs are now mobile. There are five air 
defence batteries in each Russian brigade, supported by 
longer-range surface-to-air missile (SAM) systems held at 
higher echelons. Beyond the three or more target acqui-
sition radars (TARs) supporting each of these batteries, a 
majority of Russian TELs and SAM systems have their own 
radar, although of a more limited range and lower fidelity. 
Russian C2 nodes tend to be truck mounted, and therefore 
easily moved. Moreover, Russian brigades have significant 
organic bridging capabilities, so that hitting bridges and 
other pieces of civic infrastructure may not dislocate Rus-
sian forces from manoeuvring to provide mutual support. 

6 Smithsonian Channel, ‘Actual Footage of Desert Storm’s 
First Apache Strikes’, 21 May 2015, <https://www.youtube.com/
watch?v=RhpgCaPoBaE>, accessed 10 September 2019.
7 Fred Frostic, Air Campaign Against the Iraqi Army in 
the Kuwaiti Theatre of Operations (Santa Monica, CA: RAND, 
1994).
8 David Alberts, John Garstka and Frederick Stein, Net-
work Centric Warfare: Developing and Leveraging Information 
Superiority (Washington, DC: DoD C4ISR Cooperative Rese-
arch Program, 1999).
9 William Rosenau, Special Operations Forces and Elusive 
Enemy Ground Targets: Lessons from Vietnam and the Persian 
Gulf War (Santa Monica, CA: RAND, 2001), pp. 29–44.

The consequence of the increase in organic and mobile as-
sets is that Russian systems cannot be unpicked sequenti-
ally. Knocking out a SA-21’s support radar will not in itself 
enable penetration of the airspace. The SA-21 will be able 
to leverage SA-17 and other battery radar. Nor is long-ran-
ge standoff an effective way of degrading many of the lo-
wer-end mobile HVTs necessary to blind, paralyse or dislo-
cate Russian formations. Increased range is not necessarily 
an advantage in engaging dynamic moving targets. Brid-
ges, fixed radar installations and power infrastructure are 
all targetable by cruise and ballistic missiles. However, if 
an attempted strike against a Russian NIIP 9S18M1-1 TAR 
from a SA-17 SAM battery is envisaged,10 such standoff ca-
pabilities are less likely to succeed. Although an F-35 ope-
rating within the Russian MEZ, or ground units making 
an observation, may relay the precise location of the radar, 
the Typhoon launching a Storm Shadow would need to 
fire from outside the MEZ at approximately 400km.11 The 
munition would take approximately 24 minutes to reach 
the target and, with the fidelity of radar and other sensors 
increasing year on year, would quickly be identified and 
the threat flagged to Russian ground units, whose SAM 
systems are able to move within six minutes, meaning that 
by the time the munition arrived there would be no target 
at the location. The challenges of dynamic targeting with 
long-range precision strike have been amply demonstrated 
by failed attempts to hit targets in Afghanistan.12 Further-
more, the increase in the effectiveness of defensive suites, 
combined with the limited number of LRPF available gi-
ven a unit price of £800,000 per munition, ensures that 
such capabilities will need to be prioritised against targets 
with a high probability of kill (PK), rather than against dy-
namic HVTs. This does not mean that long-range standoff 
lacks utility, but rather that the HVTs relevant to divisional 
warfighting are too numerous, and too hard to target, to 
warrant the use of such munitions.13 Trying to retain suffi-
cient stockpiles of long-range standoff munitions to strike 
these targets is likely to be prohibitively expensive.

The problem of time in flight, and the shoot-and-scoot 
capability of adversary systems, can be mitigated by firing 
from a ground system within the Russian MEZ. By reduci-

10 Karlo Copp, ‘Technical Report APA-TR-2009-0706: 
NIIP 9S18M1 Snow Drift Acquisition Radar’, Air Power Austra-
lia, 27 January 2015.
11 MBDA, ‘Storm Shadow/SCALP’, <https://www.mb-
da-systems.com/product/storm-shadow-scalp/>, accessed 20 
August 2019.
12 As with Operation Infinite Reach, where, despite ac-
curate intelligence, the target changed their mind as to their 
destination while the missiles were en route, see Lawrence 
Wright, The Looming Tower: Al Qaeda and the Road to 9/11 
(New York, NY: Alfred A Knopf, 2006) p. 284.
13 There are approximately 272 SA-21 launchers stationed 
in the Baltics alone, which would be supplemented by capabi-
lities organic to Russian ground forces in wartime, see Scott 
Boston et al., Assessing the Conventional Forces Imbalance in 
Europe (Santa Monica, CA: RAND, 2018), p. 9.
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ng the time in flight, ground systems can reduce the warn-
ing time from launch to impact. A simpler munition can 
therefore be used, reducing costs. Damaging a radar, for 
example, or a command truck, is not especially difficult as 
the sensors that make these systems useful are comparati-
vely delicate. Area-effect munitions therefore make knoc-
king out such 
systems far sim-
pler. The ability 
to target such 
systems is de-
pendent on the 
kill chain that 
finds the HVTs, 
however. The 
UK’s F-35Bs, whi-
le highly capable 
of identifying 
radar, cannot 
reliably provide 
target track data 
to legacy air and 
ground systems 
without utilising 
Link-16 – NATO’s 
military tactical 
data link – which 
would under-
mine its stealth characteristics, or reaching back through 
US systems.14 Force recce and other systems may provide 
high-fidelity identification, but will struggle to track a mo-
ving HVT once it passes from view. EW and other capa-
bilities will prove highly valuable. However, the point is 
that to effectively leverage ground fires to strike HVTs it is 
necessary to be able to draw dynamically on multiple kill 
chains.15

BREAKING UP ENEMY FORCE CONCENTRATIONS
Ever since the invention of mobile field artillery, the ability 
to disrupt and attrit enemy force concentrations has had 
a decisive impact on the outcome of battle. From Water-
loo, where the allied gun line blunted the advance of Na-
poleon’s columns,16 to the battles of Salerno, Taranto and 
Anzio, where artillery and naval gunfire support played a 
critical role in breaking up German armour, preventing al-
lied forces being driven into the sea,17 the ability to deliver 

14 Justin Bronk, ‘Maximum Value from the F-35: Harnes-
sing Transformational Fifth-Generation Capabilities for the UK 
Military’, RUSI Occasional Paper (2016), pp. 4–5.
15 Eric J Wesley, ‘AUSA Global Force Symposium: Day 3 
– Opening Remarks and Keynote Speaker’,   28 March 2019, 
<https://www.dvidshub.net/video/668339/ausa-global-for-
ce-symposium-day-3-opening-remarks-and-keynote-speaker>, 
accessed 26 May 2019. 
16 Stephen Summerfield (ed.), Waterloo Logistics: Collec-
ted Papers and Maps of Major Archibald Frank Becke (London: 
Ken Trotman Publishing, 2018), pp. 121–34.
17 Antony Beevor, The Second World War (London: Wei-

a heavy volume of fire at reach has shaped the battlefield. 
Between Waterloo and Anzio there was a dramatic impro-
vement in the range and lethality of artillery, and yet the 
determining factor in its effectiveness remained similar – 
the capacity to quickly deliver a high volume of fire into a 
concentrated area.

The develop-
ment of explosive 
shells increased 
the effect of a 
smaller number 
of guns, conse-
quently causing 
infantry to dis-
perse. During 
the Napoleonic 
era, a British in-
fantry platoon 
would deploy in a 
space of approxi-
mately 16.75m by 
2m.18 By the Se-
cond World War, 
a platoon was 
expected to oc-
cupy a frontage 
of approximate-

ly 200–400m by 60–100m in defence.19 There is a strong 
correlation between weight of fire and casualties inflicted. 
The volume of firepower is usually proportionate to the 
size of forces that can be concentrated into a space. Pu-
nishing this concentration, therefore, and denying an ad-
versary the capacity to concentrate, is critical to winning 
tactical exchanges.

Considering a motor-rifle brigade, Russian doctrine dic-
tates that it will attack with a 6-km frontage in 15km of 
depth,20 comprising four manoeuvre elements supported 
by around 40 main battle tanks. British forces, currently 
unable to knock out Russian massed fires, estimate an ope-
rational requirement for a brigade to fight across a 100-
km frontage, with 100km of depth.21 Even assuming that 

denfeld and Nicholson, 2012), pp. 528–54.
18 David Dundas, Principles of Military Movements: Chiefly 
Applied to Infantry. Illustrated by Manoeuveres of the Prussian 
Troops, and by an Outline of the British Campaigns in Germany, 
During the War of 1757 (London: T. Cadell, 1788), p. 53.
19 Stephen Bull, World War II Infantry Tactics: Squad and 
Platoon (Oxford: Osprey Publishing, 2004), p. 61.
20 Lester Grau and Charles Bartles, The Russian Way of 
War: Force Structure, Tactics, and Modernization of the Rus-
sian Ground Forces (Fort Leavenworth, KS: Foreign Military 
Studies Office, 2016), p. 138.
21 James Martin, ‘Session Five: Fighting in Denied and 
Dangerous Environments’, RUSI Land Warfare Conferen-
ce, 4 June 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=3q7g-
p6QInOE>, accessed  18 August 2019.
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British forces would concentrate to fight, this would place 
no more than a reinforced company group in contact with 
a full Russian manoeuvre element. Unless UK forces can 
break up the concentration of the Russian brigade, the 
outcome of such an engagement would be decidedly un-
favourable.
 
It is important to recognise that the objective of breaking 
up enemy force concentrations is not in the first instan-
ce to destroy the enemy, but rather to prevent them from 
achieving local numerical superiority, and thereby protect 
friendly forces, and enable engagements with advantage. 
To break up enemy concentrations, it is first necessary to 
demonstrate the capability, which is invariably achieved 
by delivering a punishing effect. Once the ability to effec-
tively saturate a defined area has been demonstrated, the 
adversary should disperse to avoid suffering comparable 
casualties in the future. In this sense, breaking up enemy 
force concentrations is critical to Britain’s Manoeuvrist ap-
proach, ‘which emphasises effects on the will of the enemy. 
It blends lethal and nonlethal actions to achieve objectives 
which shape the enemy’s understanding, undermine their 
will and break their cohesion’.22 While the effect might only 
be demonstrated once, it must be clearly signalled that it 
can be repeated if the enemy concentrates again. For this 
reason, it is not a matter of having a single salvo of highly 
lethal munitions. Instead, a heavy weight of lethal effect 
must be able to strike repeatedly. The level of dispersion 
forced upon the adversary will be proportionate to the area 
that British forces can saturate with fire. 

The need to be able to repeatedly deliver an effect that 
must necessarily either rely on many precision-guided 
munitions (PGMs), or an even greater volume of unguided 
munitions, requires retaining a sufficient reserve of am-
munition ready for use. The logistical challenge that this 
represents means that such salvos must not be wasted, 
either by targeting an insufficiently concentrated enemy 
formation, or by falling for deception operations. The ca-
pability to break up force concentrations is therefore de-
pendent on a reliable kill chain. This is combined with the 
ability to identify the concentration of enemy forces and 
to define the kill box within which it is located. It is then 
necessary to coordinate many fire platforms which – ex-
cept when such opportunities arise – may otherwise be en-
gaged in quite different tasks. The need for this responsive 
coordination makes a strong case for concentrating com-
mand of artillery at the divisional level, where EW assets, 
fused with multiple other sensor streams, can enable the 
identification of appropriate targets. That such fire mis-
sions may see a significant proportion of fires assets sud-
denly re-tasked, however, means that – with a finite num-
ber of platforms – there is a risk that other critical fires 
functions will not be carried out while the strike against an 
enemy concentration is being prosecuted. Combined with 

22 Land Warfare Development Centre, Army Doctrine 
Publication AC 71940: Land Operations (London: Ministry of 
Defence, 2010) 5-04, p. 5-1.

the waste of ammunition once the adversary has reacted 
to being detected and engaged, there is a strong impetus 
within this fires function to be able to deliver the greatest 
volume of effect within the shortest possible time.

FIRE SUPPORT TO ENABLE FRIENDLY GROUND 
MANOEUVRE
The defeat of adversaries in the close battle is dependent 
on the effective application of fire and manoeuvre. Wit-
hout the threat of being overrun, dug-in infantry can often 
avoid heavy losses to artillery fire. While the lethal radius 
of a 105-mm high explosive round is 40m in open ground,23 
this reduces to 1m against tdug-in infantry. However, ar-
tillery fire against dug-in infantry can suppress them, 
enabling friendly elements to manoeuvre. Manoeuvring 
against an enemy that is not suppressed is to invite unac-
ceptable losses. During the 1944 Normandy campaign, a 
British Army assessment concluded that the survivability 
of armour operating beyond the reach of friendly artillery 
halved every six seconds once the vehicle came under fi-
re.24   Conversely, a suppressed enemy can be overrun or 
flushed out, and it is once an adversary is forced to move 
that fires become lethal. Artillery accounted for 58.3% of 
German losses during the First World War.25 This trend 
has persisted into modern conflict. Following the period 
of high intensity conflict in the Donbas between summer 
2014 and 2015 it was concluded that artillery accounted 
for 85% of casualties on both sides.26 The lethality of fires 
is exacerbated once an enemy begins to retreat. While as-
saulting manoeuvre elements are forced to maintain co-
hesion to avoid falling victim to ambuscade or counterat-
tack, a broken formation will not be slowed down by the 
imperatives of coordinated movement. This often means 
they will outstrip their pursuers, but as was demonstrated 
in the Iraqi army’s withdrawal from Kuwait,27 or the withd-
rawal of Daesh (also known as the Islamic State of Iraq and 
Syria, ISIS) formations from several Iraqi towns, such units 
can suffer catastrophic losses to fires, thereby preventing 
the enemy from regrouping, and ensuring decisive defeat.

The effective employment of firepower in support of ma-
noeuvre is substantially different from breaking up enemy 
force concentrations at reach, or precision strikes against 
HVTs. The first point is that the threat of the capability is 
not sufficient to suppress the enemy. Thus, it is critical that 

23 Author interview with four British light gunners, July 
2019.
24 John Buckley, ‘Session Ten: Historians’ Analysis of 
OVERLORD’, RUSI Land Warfare Conference,5 June 2 019, <ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=WAH2c_vgw7Q>, accessed 
18 August 2019.
25 Robert Whalen, Bitter Wounds: German Victims of the 
Great War, 1914–1939 (New York, NY: Ithaca, 1984), pp. 41–42.
26 Karber, ‘Lessons Learned from The Russo–Ukrainian 
War’, p. 17.
27 Steve Coll and William Brannigin, ‘US Scrambled to 
Shape View of Highway of Death’, Washington Post, 11 March 
1991.
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the fires system is able to sustain its fire for a prolonged pe-
riod. This has an effect on range. Range is relevant in that it 
allows a battery to provide support from further away, thus 
protecting it from counterbattery fire. However, the need 
to sustain a high 
volume of fire 
also means that 
precision muni-
tions are usually 
prohibitively ex-
pensive for this 
work, and as the 
range of an un-
guided fire mis-
sion increases, 
so the dispersion 
of the rounds 
must increase.28 
This reduction 
in accuracy also 
increases the dis-
tance that must 
be maintained 
between the fire 
and friendly ma-
noeuvre forces. Many studies have demonstrated, howe-
ver, that the closer friendly forces can keep with a barrage, 
the less they will suffer in the assault. Thus, fires systems 
supporting ground manoeuvre work best operating com-
paratively close to friendly forces. Such systems are not 
required to prosecute missions into the enemy deep batt-
le, since effecting targets far behind the fighting will not 
enable tactical manoeuvre. Finally, a degree of dispersion 
in rounds is important, as some randomness increases the 
psychological impact of the fire mission, and therefore its 
suppressive effect.29 The limit on dispersion must be that 
the fire is deliverable in close support of friendly forces 
without committing fratricide.

There is a tension in delivering fire support between neu-
tralising and suppressing the adversary. The judgement lar-
gely comes down to munitions and terrain. In open terrain 

28 For unguided 155-mm rounds, dispersion can range from 
95m at 15-km range to 275m at 30-km, see Samuel Paunila et 
al., Explosive Weapon Effects (Geneva: Geneva International 
Centre for Humanitarian Demining, 2017), p. 34. This is signifi 
cantly reduced by advance fire control systems, but while the 
circular error probable (CEP) is less than this with N ATO artil-
lery, the proportionate increase in CEP over range is consistent.
29 Suppression is an understudied phenomenon, however, 
as Trevor Dupuy observed, it is a ‘component of disruption’ 
to soldiers, rendering them unable to decide and implement 
a course of action, through fear, communications failure, or 
disorientation, see Trevor Dupuy, Understanding War: History 
and Theory of Combat (St Paul, MN: Paragon, 1987), p. 251. It 
is notable that there are many instances of soldiers and civili-
ans being psychologically unaffected by air or artillery strikes 
when they follow routine patterns.

a force may be effectively neutralised by the application of 
fires. In dense, marshy or urban terrain, or against dug-in 
forces, the number of rounds necessary to neutralise the 
adversary renders suppression to enable assault prefera-

ble. Nevertheless, 
the infliction of 
casualties must 
necessarily be 
disproportiona-
tely effective in 
fixing an adversa-
ry, since they 
must be cared 
for. Therefore, 
the delivery of 
fire missions to 
support ground 
manoeuvre will 
often transition 
from delivering 
as many rounds 
as possible in the 
first salvo when 
the target is not 
in cover, thereby 

inflicting the maximum number of casualties, to a sus-
tained barrage necessary for effective suppression. One 
important point here is that the sustained barrage can be 
interrupted by counter battery fire, both explaining why 
suppression of enemy fires is a higher priority, and crea-
ting a need for fires systems to pass the baton in delivering 
a barrage between dispersed fires elements. 

The switching from firing to inflict casualties to firing for 
suppression does not have to be linear. Lifting a barrage, 
and then delivering a heavy salvo, may catch adversaries 
exiting cover. Alternatively, Russia demonstrated in Ukrai-
ne how non-lethal fires could be mixed with artillery to 
push forces into the open. Having delivered a salvo against 
Ukrainian vehicles, Russian forces texted Ukrainian dis-
mounts taking cover, threatening an armoured attack, 
and then caught the dismounts with indirect fire as they 
attempted to withdraw. Alternatively, suppression may 
fix a target in a kill box long enough to enable a decisive 
capability to be deployed. For Russia, this may comprise 
artillery firing cluster munitions, or capabilities such as the 
TOS-1A, a short-range thermobaric MRLS system capable 
of saturating a 40,000-m2 area,30 with the shockwave con-
centrating in scrapes and foxholes to achieve a very high 
level of lethality against dug-in infantry. Indirect fire may 
therefore fix a platoon, while the TOS-1A is brought into 
position to deliver its payload, clearing the path for Rus-
sian manoeuvre forces to advance.

30 Army Recognition, ‘TOS-1A BM-1 Soltsepek’, 5 October 
2018, <https://www.armyrecognition.com/russia_russian_
army_vehicles_system_artillery_uk/tos-1a_bm-1_soltsepek_
heavy_flamethrower_armoured_vehicle_technical_data_
sheet_specifications.html>, accessed 2 October 2019.
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Finally, it is worth highlighting that NATO forces have 
tended to significantly underestimate the quantity of fire-
power needed to enable ground manoeuvre without pro-
hibitive casualties, when fighting in complex terrain. The 
RAF has made a great deal out of a supposed civilian casu-
alty rate of just one from its strikes against Daesh.31 This 
figure is highly disputable, since the RAF conducted nu-
merous strikes against buildings with no way of knowing 
who was in them. However, there is another pernicious 
effect of this narrative of precision. Fundamentally, the 
success of Iraqi liberation operations against Mosul, Fal-
lujah, Tel Afar and Baiji depended on large numbers of ar-
tillery strikes. In 2016 and 2017, the author witnessed Iraqi 
forces operating with the support of significant numbers 
of 155-mm howitzers, 57-mm anti-aircraft guns converted 
for direct fire, mortars, Grads and other land-based fires 
systems. Iraqi forces even deployed a TOS-1 to Mosul.32 
Despite NATO countries running low on PGMs with the 
number of air strikes involved, the Iraqis still used a lar-
ge amount of ground-based fires in retaking urban areas. 
The success of these operations was therefore dependent 
on a capability that most NATO forces would struggle to 
generate themselves, lacking both enough tubes and am-
munition stockpiles.

THE SHAPING EFFECT OF FIRES
One of the challenges in prioritising the development 
of an effective fires capability is the belief that effective 
ground-based fires are only vital in high-intensity warfa-
re. Given that direct war with Russia is unlikely, and the 
bulk of military operations either take place against sub-
peer adversaries, or below the threshold of armed conflict, 
firepower is not the foremost priority in the allocation of 
limited resources. As the example from Iraq above illu-
strates, however – given Britain’s interest in pursuing an 
engagement strategy – providing artillery support may be 
a critical offer in enabling partners and allies to conduct 
challenging operations. More importantly, artillery has a 
substantial psychological effect that is not confined to ne-
ar-peer high-intensity warfare.

To return to the Russian rocket strikes against Ukrainian 
forces near Zelenopillya on 11 July 2014, it is important to 
note that the Russians employed BM-21 Grad and Smerch 
MLRS. These Soviet systems are ubiquitous, simple and 
cheap. Yet the effect has reached far beyond the conflict 
in Ukraine. Russia’s credible fires capability has forced 
Western armies to reconsider how they manoeuvre and 
resupply and the equipment necessary to avoid taking 
unacceptable casualties. This has imposed significant costs 
on NATO forces, long before any actual political crisis that 
could lead to direct confrontation emerges. Yet suppose 
such an incident were to occur, and there was a parallel 

31 Alexandra Heal, ‘RAF Claims it Harmed Just One Civi-
lian out of 4, 000 Enemy Fighters in Iraq and Syria’, The Guar-
dian, 7 March 2019.
32 Robert Beckhusen, ‘Iraq Moves its Terrifying Thermoba-
ric Rocket Tanks to Mosul’, VICE News, 27 October 2016.

build-up of forces in the Baltics with Russian and NATO 
troops on either side of the border. Owing to the weight of 
Russian fires, NATO forces would need to operate disper-
sed, dig in when not manoeuvring, extensively camouflage 
their positions, and avoid exposing their logistical hubs. 
The lower force density this would impose would make it 
harder to confront comparatively small Russian irregular, 
unbadged or special forces that might attempt to infiltrate 
the battlespace. These procedures would be imposed be-
cause if NATO units did not do these things they could 
present Russian forces with an opportunity to destroy vital 
assets without warning, as the opening action in escala-
ting to direct conflict. Conversely, Russian forces, owing 
to their integrated air defences and the shortage of NATO 
artillery, would likely not need to disperse or conceal their 
logistics. They would therefore be able to move large num-
bers of troops and significant quantities of materiel, with 
greater efficiency, giving significant advantages in the early 
stages of fighting. Thus, NATO’s limited tactical and ope-
rational fires capabilities cede significant advantages to 
Russian forces, even below the threshold of armed conflict, 
and erode NATO’s deterrence posture.

Beyond the practical countermeasures necessary when 
operating under the threat of superior firepower, artillery 
has a significant psychological effect below and above the 
threshold of direct armed conflict. It is notable that large 
preparatory bombardments, whether before D-Day or the 
Somme, appear to have given a significant boost to the mo-
rale of units preparing to conduct assaults, even though 
the actual effect of these bombardments on enemy forti-
fied positions was far from satisfactory. Conversely, troops 
facing an adversary with a disproportionate fires capability 
must bear the stress of anticipating its effects, which is of-
ten more damaging to morale than actual combat. In the 
critical preparatory phases before conflict, therefore, the 
fact that NATO troops would currently have insufficient 
artillery support while facing an adversary able to deploy a 
vast weight of firepower must necessarily have a negative 
effect on the morale of Allied forces. Powerlessness and the 
loss of situational awareness are two factors that contribu-
te significantly to units breaking. The foreknowledge that 
Russian forces possess long-range fire systems to which 
NATO lacks sufficient countermeasures must necessarily 
convey a sense of powerlessness to those holding ground 
that may soon become the target of those systems. In this 
sense, the physical presence of friendly artillery must con-
tribute to the steadfastness and psychological prepared-
ness of NATO forces.

WORDT VERVOLGD
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De aanloop naar de ondertekening 
ging niet zonder slag of stoot. Het 
Defensie Munitiebedrijf (DMunB), 
onderdeel van de Defensie Materi-
eel Organisatie, inkopers en andere 
medewerkers van de DMO hebben 
samen met Rheinmetall 2 jaar aan 
het contract gewerkt. De duur van de 
overeenkomst is 10 jaar, met moge-
lijke verlenging tot 20 jaar. Hiermee 
wordt de levensduur van beide wa-
pensystemen volledig afgedekt.

TROTS
“De overeenkomst is uniek in aard, 
vorm, inhoud en duur: iets om trots 
op te zijn”, zegt Martin van de Voor-
de, sales director RWM. Een gevoel 
die generaal-majoor Ivo de Jong, 
plaatsvervangend directeur Defensie 
Materieel Organisatie, alleen maar 
kan onderschrijven. “Dit contract 
neemt gedurende een lange periode 
veel werk weg voor drukke delen van 
Defensie, zoals Defensie Munitiebe-
drijf (DMunB) en het Kenniscentrum 
Wapens & Munitie (KCW&M). Nog 
belangrijker is echter dat hiermee 
de gebruikers, voornamelijk de Ko-
ninklijke Landmacht, een verzeker-
de beschikbaarheid van de munitie 

RHEINMETALL 
DEFENCE 

THE TECHNOLOGY GROUP FOR MOBILITY AND 
SECURITY
As a leading European systems supplier for armed forces 
technology, Rheinmetall Defence has many years of ex-
perience and innovation in armored vehicles, weapons 
and ammunition and in the areas of air defence and 
electronics. Rheinmetall Defence continuously sets new 
technological standards. This makes Rheinmetall De-
fence a strong and reliable partner to the German and 
Dutch armed forces, their allies and friendly armies.

WEAPONS AND AMMUNITION
Rheinmetall Defence’s internal structure is oriented to 
create mission-driven capabilities, and system-oriented 
thinking. The company’s innovative strengths are chan-
nelled into three specialized divisions, acting in unison to 
develop the defence solutions of tomorrow: 
• Weapon and Ammunition
• Electronic Solutions
• Vehicle Systems
Rheinmetall offers an extensive array of large- and medi-
um-calibre weapons and ammunition as well as infantry 
equipment. In the ammunition sector, the spectrum ran-
ges from electronically programmable medium calibre 
rounds to special search fuse ammunition for artillery. 
In addition, Rheinmetall specializes in propellants, inclu-
ding propelling charges for artillery and mortar rounds.

The main armament of the Leopard 2 and the PzH 2000 
self-propelled howitzer system – being two of the wor-
ld’s most effective main weapon systems –,, and an in-
novative new generation of enhanced range ammuni-
tion are just a few of the cutting edge products made 
by Rheinmetall, which enjoys a global reputation as one 
of the world’s most efficient and innovative suppliers of 
systems and equipment for ground forces.

Lovende woorden door Generaal-majoor Ivo de Jong

De komende 10 tot 20 jaar is Defensie verzekerd 
van de levering van munitie door Rheinmetall Waffe 
Munition GmbH (RWM). De DMO en RWM hebben 
hiervoor een raamovereenkomst ondertekend. Het 
gaat om munitie voor met name de pantserhouwitser 
PzH2000NL en de CV90 pantservoertuigen.
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kunnen bieden. Dat dit belangrijk is 
voor de gebruikers, blijkt uit het feit 
dat de commandant van het Vuur-
steuncommando, kolonel Paul Hoef-
sloot, per se aanwezig wilde zijn bij 
de ondertekening en daarvoor zijn 
verlof kort onderbrak.”

PARTNER
Martin van de Voorde noemt het 
raamcontract een schoolvoorbeeld 
van samenwerking tussen Defensie 
en Industrie: “Met het oog op het 
gewenste resultaat hebben we met 
medewerkers van DMO Inkoop en 
DMunB, waaronder Ingrid Olst-
hoorn, Fred Klumpers en Maj. Mau-
rice van Valen, een contract gebouwd 
waarmee Rheinmetall niet alleen le-
verancier is, maar in zekere zin een 
directe partner. Niet alleen voor de 
levering van munitie, maar ook met 
diensten. RWM is tijdens de gehele 
levensduur mede verantwoordelijk 
voor productie, innovatie, logistieke 

ondersteuning en afstoten van de 
munitie. Wij zijn zeer blij met het ge-
toonde vertrouwen. Wij willen ook 
die betrouwbare partner zijn.”
Die laatste toespelling maakte Martin 
van de Voorde niet voor niets. “Vergeet 
niet dat Rheinmetall in feite al sinds 
tientallen jaren, met de overname van 
Eurometaal, een partner is  van de 
Nederlandse Defensie, en de Artille-
rie in het bijzonder. Op dit moment 
leveren wij de 81mm mortiermuni-
tie, en hopelijk in de toekomst ook 
de 120mm Mortier met bijbehorende 
munitie. En vanaf nu dus de toeleve-
rancier van het complete PzH schot, 
van de modulaire lading tot en met de 
projectielen en de buizen. De projec-
tielen die binnen dit contract worden 
geleverd maken onderdeel uit van een 
complete familie – de ASSEGAI fami-
lie, waarbij alle projectieltypen een-
zelfde ballistische baan hebben, van 
de brisantgranaat tot de lichtgranaat. 
Eigenlijk is er dus vanuit het DM131 
debacle iets moois gegroeid.” 

TOEKOMSTGERICHT
Kolonel Paul Hoefsloot wil als 
C-VUSTCO nogmaals zijn tevre-
denheid over de overeenkomst be-
nadrukken: ”Het unieke van deze 
overeenkomst is dat de productie, 
innovatie, logistieke ondersteuning 
en afstoting van munitie in handen 
is van een partij, Rheinmetall. Dat is 
goed nieuws voor de artillerie, omdat 
hiermee een betere beschikbaarheid 
van munitie voor opleiding & trai-
ning en (stand-by) missies van mu-
nitie is gegarandeerd. Op het gebied 
van innovatie maakt RWM ook grote 
stappen op het gebied van bereik en 
precisie van munitie. Volgens de toe-
komstvisie van de Koninklijke Land-
macht, ‘Veiligheid is vooruitzien’, is 
er behoefte aan “slagkracht die uit-
blinkt in reikwijdte, snelheid en pre-
cisie”, het zou mooi zijn als we daar 
samen verder invulling aan kunnen 
geven. Wij kijken uit naar de eerste 
resultaten van dit raamcontract.”

Een groot deel van de ploeg die het bijzondere contract voor elkaar heeft gekregen, 
met in het midden C-VUSTCO. 
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Joint Arctic Training 2020 Norway

LESSONS LEARNED/ LESSONS IDENTIFIED

In de vorige editie van de Barbara (2020/2), was te lezen hoe de Charlie-Batterij van de 41ste afdeling artil-
lerie deelnam aan de Joint Arctic Training 2020 (JAT20). In het kader van de gereedstelling voor de Amphi-
bious task group 2020 (ATG 2020), werd deze training in het hoge Noorden ontplooid. Het Korps Mariniers 
organiseert jaarlijks een Joint Arctic Training, die dit jaar zou worden afgesloten met de NATO oefening Cold 
Response. Dit zou tevens de certificeringsoefening zijn van de ATG20. Deze taakgroep maakt deel uit van de 
enhanced NATO Response Force (eNRF). Hierbinnen valt de ATG20 onder de Initial Follow-on Forces Group, 
als eenheid met een reactietijd om zo de zogenoemde ‘flitsmacht’ te kunnen ondersteunen. 

De Charlie-Batterij valt binnen de ATG 2020 or-
ganisatie onder het Korps Mariniers. Dit heeft te 
maken met de taakstelling van de 120mm Batterij 

die naast de luchtmobiele brigade ook het Korps Mariniers 
moet kunnen ondersteunen, met de ervaring van de Batte-
rij in de samenwerking met het Korps en met de ervaring 
in amfibisch optreden. Daarnaast traint de Charlie batterij 
vaker met de mariniers en neemt al enige tijd jaarlijks deel 
aan hun wintertraining. 

Helaas werd in de opstart van Cold Response de oefening 
stilgelegd, zoals te lezen in het vorige artikel. Desalniette-
min is in de aanloop en de start van de oefening veel ge-
leerd door de eenheid. Aan de hand van de 6 functies van 
militair optreden (Informatie en Inlichtingen, Slagkracht, 
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Manoeuvre, Bescherming, Voortzettingsvermogen, Com-
mandovoering) worden in dit artikel een aantal lessons 
learned/ identified en conclusies toegelicht vanuit het per-
spectief van het pelotonsniveau. 

In essentie werkt het mortier peloton waar ook ter wereld 
hetzelfde. De werkwijze veranderd niet, alleen de omge-
ving waarin je de effecten moet bereiken veranderen. Het 
arctische gebied is in deze geen uitzondering, maar voor 
zowel mens als materieel wel een van de meest uitdagende 
omstandigheden. 

Op het gebied van manoeuvre en bescherming heeft deze 
training bijgedragen aan de beeldvorming en het besef van 
bovenstaande. Aangezien het optreden in arctisch gebied 
inherent verbonden is geworden aan de Charlie-batterij, 
is het arctische optreden vastgelegd in een aantal specifie-
ke TTP’s. Tijdens de oefening hebben wij geleerd dat we 
deze TTP’s meer als richtlijn moeten gaan zien die je met 
flexibiliteit kan toepassen. Het is de basis waarop je kan 
uitbreiden/ inkrimpen. Zo hebben we gemerkt dat in een 
scenario met UAV dreiging gekoppeld aan een fires sys-
teem de klassieke stelling niet werkbaar is. Deze vraagt te 
veel tijd en mankracht en maakt het peloton te statisch, 
waardoor het niet binnen een korte tijd kan afbreken en 
verplaatsen. Daarentegen werkt de klassieke stelling met 
camouflage en ingegraven mortieren wel heel goed als je 
enkel met uitgestegen vijand te maken hebt. Afhankelijk 
van de dreiging moet worden beoordeeld welke stellings-
vorm de (re)actie is op de beschikbare vijandelijke sensor to 
shooter capaciteiten. 

Kijkend vanuit het perspectief voortzettingsvermogen is 
gebleken dat het arctische gebied en klimaat een grote im-
pact heeft op mens en materieel. Ondanks dat het peloton 
getraind is in arctische oorlogsvoering blijft dit een aan-
dachtspunt. De organieke bezetting van 5 personen op 1 
stuk is, in tegenstelling tot Nederlandse omstandigheden, 
een absoluut minimum. Indien er minder personen op een 
stuk aanwezig zijn, nemen de omlooptijden exponentieel 
toe en wordt het optreden trager. Daarnaast is de harde 
bevroren ondergrond erg zwaar en slijtend voor de 120mm 
mortieren. Onze ervaring is dat de keuze om de stellingen 
op wegen te betrekken, waar men de ondergrond goed kon 
zien en beoordelen, een goed alternatief was om slijtage 
van het materiaal te beperken. 
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Commandovoering (C2) blijft een ontwikkelpunt. De sa-
menwerking met het Korps Mariniers dwingt ons gebruik 
te maken van de BOWMAN series radio. Dit is niet het FM 
type wat wij organiek binnen het peloton gebruiken. Bin-
nen het peloton is een werkbare oplossing gevonden om in 
een combinatie met de voertuigen van het Korps Mariniers 
en onze eigen FM radio’s te werken. Daarnaast hebben wij 
binnen de eenheid een aantal functionarissen die inmid-
del goed getraind zijn om met deze mix aan middelen te 
werken. 

De toegepaste bevelsverhouding binnen de Marine Com-
bat Group (MCG) was duidelijk. Als vuursteun asset is het 
peloton onder bevel gesteld van het RSTA (Reconnais-
sance, Surveillance & Target Acquisistion Squadron). Dit 
squadron coördineert alle vuursteun assets van het MCG. 
Hierin wordt de batterijstaf ingevoegd binnen de RSTA 
staf, waardoor de kennis van het 120mm optreden binnen 
het RSTA is geborgd. Hierdoor kon het peloton adequaat 
en zonder vraagtekens worden aangestuurd. 

Concluderend kan worden gesteld dat we uit deze arcti-
sche training een aantal waardevolle leerpunten hebben 
geïdentificeerd. De opgedane ervaringen van deze training 
stelt ons in staat om onze kennis over het mortieroptre-
den onder arctische omstandigheden te vergroten en vast 
te leggen. Daarnaast is het altijd goed om te trainen in een 
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joint verband. Dit komt verdere en toekomstige samen-
werking ten goede. De samenwerking en het meedoen aan 
de Joint Arctic Training wordt dan ook als waardevol erva-
ren binnen de batterij. De arctische training draagt ook bij 
aan de gehardheid en de professionele vorming van de mi-
litairen binnen de Batterij. Het acteren en opereren in dit 
veeleisende gebied vraagt veel van de persoon. Het vormt 
de gehardheid, discipline en de onderlinge samenwerking. 
Afsluitend durf ik te stellen dat de JAT20, ondanks het 
wegvallen van de certificeringsoefening, een enorm waar-
devolle en leerzame training is geweest. Er worden hier 
operaties, procedures en processen getraind die door de 
extremiteit van de omgeving erg veel trainingswaarde heb-
ben. Deze ervaringen komen niet alleen ten goede aan het 
opereren binnen ATG verband en in arctisch gebied, maar 
ook aan de algemene vaardigheden om op te kunnen tre-
den, waar ook ter wereld. 

Elnt (Mikey) de Meijer
PC E-pel, C bt 41 Afd Art
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80+ Jarigen

DATUM RANG/ TITEL NAAM WOONPLAATS  JAAR

5 nov Kap (R) b.d.  van den Boogaard VOORTHUIZEN  81
6 nov Kap (R) b.d. Ir  Beverdam ‘S-GRAVENHAGE 84
15 nov Kap b.d. Mr  van der Zwet LISSE  80
18 nov Kap b.d.  Winkel FLUITENBERG  90
19 nov Maj b.d.  Eger BREDA  90
26 nov Elnt (R) b.d. Drs  Timmerman ZEIST  84
29 nov Maj (R) b.d  Buurma HOEVELAKEN  81
6 dec Kol b.d.  van Randwijk WOLFHEZE  90
10 dec Lkol b.d.  de Koning EPE  97
10 dec Elnt (R) b.d. Jhr Mr . Loudon ‘S-GRAVENHAGE 84
15 dec Lkol (R) b.d. Mr  Venemans OOSTERBEEK  83
15 dec Maj (R) b.d  Terhenne EDE Gld  82
22 dec Elnt (R) b.d. Ir  Soeteman ‘S-GRAVENHAGE 86
25 dec Lkol b.d.  Enters ELBURG  90
1 jan Lkol b.d.  Loukes PUTTEN  84
5 jan Bgen b.d.KMAR Drs Vriezen WENUM/WIESEL 94
5 jan Maj b.d.  Hermsen ALMEN  86
8 jan Maj b.d.  van den Broeke KAMPEN  87
9 jan Kap b.d.  van der Hulst ARNHEM  81
14 jan Elnt (R) b.d.  Hekking NIJMEGEN  86
19 jan Maj (R)  Lock BERGEN OP ZOOM 90
27 jan Lkol b.d.  Scheffers TWELLO  91
27 jan Kap bd Mr  van Dullemen ‘S-GRAVENHAGE 85
27 jan Kol b.d.  van Ballegooij ELBURG  81
29 jan Kap b.d.  Sikkema ‘T HARDE  91
31 jan Lkol (tit) der cav b.d.Plink APELDOORN  85
   
ERRATA SB 02 Elnt (R) b.d  A.W Knol  ROTTERDAM  90 ipv 89

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
Elnt (R) bd P.J. Wierks HILVERSUM  01-06-20
Kap (R) bd W. Roelofs DINXPERLO  12-06-20
Maj (R) bd J.B.   Al MAASEIK (B)  13-06-20
Kap (R) bd J.D. van der Velde ALDEBOARN  03-07-20
Genm bd W.J.Poot NIJKERK  15-08-20
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In Memoriam

WILLEM JOHANNES POOT
Generaal-Majoor der Artillerie b.d.

 Delft, 25 november 1930     Harderwijk, 14 augustus 2020

Na een kort ziekbed is op 14 augustus mijn (onze) va-
der en collega artillerist overleden.
De afgelopen jaren stelde hij zich iedere keer een 
nieuw doel: volgende verjaardag, nieuwe auto, eerste 
achterkleinkind ontmoeten, huis en tuin 
bijwerken, weer een nieuwe auto, eerste 
verjaardag van zijn achterkleindochter 
meemaken, rijbewijs verlengen, 90 jaar 
worden. Hij heeft veel van die doelen 
kunnen bereiken, maar de laatste twee 
niet meer. 
Geboren in november 1930, was hij tij-
dens de jaren van de bezetting de jongste 
zoon thuis. Bij zijn keuze om na zijn HBS 
om bij de Landmacht te gaan werken, zal 
dit zeker hebben meegespeeld.
In begin jaren vijftig is hij opgeleid op de KMA als artil-
lerist en heeft vervolgens de overstap gemaakt naar de 
lua. Een van zijn eerste functies was Commandant zoe-
klichten batterij waarvan de radar en andere elektroni-
ca nooit naar behoren hebben gewerkt. Daar wist hij 
nog wel aardige verhalen over te vertellen, onder meer 
toen de eenheid opgeheven moest worden. Hierna 
volgden andere functies bij de lua; vaak op het gebied 
van radar vuurleiding waar hij een autoriteit op werd.
Na deze functies heeft hij van 1964-66 de Krijgsschool 
doorlopen. Eind 1969 werd hij “de” controller van de 
KL: “het heeft iets te maken met geld” werd hem ver-
teld. Zonder achtergrond of opleiding, als enkele ma-
joor: dat zou tegenwoordig niet meer mogelijk zijn. 
Maar die drukke functie heeft hij wel bijna 5 jaar ver-
vuld en was mede bepalend voor zijn verdere carriè-
re:  planning, defensienota ’74, samenwerken met de 
hoogste niveaus in de organisatie. Zijn conclusie was: 
“Carriere betekent hard werken en het geluk hebben 
op het juiste moment op de goede plaats te zijn.”
Vervolgens werd hij commandant van de 25e afdltlua 
in Ede: met de 40L70, L4/5 en een peloton vierling 
mitrailleurs. Ook over dat laatste peloton waren er 
bijzondere anekdotes. “Bij een grote oefening: wat 
doe je met dat enkele peloton? Zet maar daar neer; 
toevallig net waar de oefenvijand een belangrijke 
luchtlanding plande. Daarmee eigenlijk gewonnen, 
maar nog alle oefendoelen gehaald, dus we doen 
maar net of dat peloton er niet was.” Daarna volgde 
een plaatsing als plv C 12e Painfbrig in Schaarsbergen 
waar hij onder meer vaak in interacties met de VVDM 
verzeild raakte. Met veel plezier toonde hij de karika-

turen die er van hem gemaakt waren.  Na deze func-
tie in Schaarsbergen volgden weer plaatsingen in Den 
Haag. Eerst als hoofd van de afdeling organisatie en 
vervolgens als Bgen Sous Chef DPKL. 

Hij was blij de politieke valkuilen van de 
Haagse staven te kunnen verlaten, om 
naar het Commando Opleidingen Ko-
ninklijke Landmacht in Amersfoort te 
gaan. Eerst als plaatsvervanger, daarna 
als commandant. “Bovenmeester van de 
grootste school” in Nederland met ruim 
20.000 mensen, meer dan 1.000 oplei-
dingen en tientallen locaties verspreid 
over het land die hij allemaal regelmatig 
bezocht; bij voorkeur onaangekondigd. 
Na het legerkorps was dit de grootste 

eenheid van de KL met aan het hoofd één Genm en 
één Bgen. Zijn herhaaldelijke verzoeken om verster-
king hebben hem destijds nog een commandanten 
brief opgeleverd van de toenmalige bevelhebber. 
Na zijn FLO in 1986 kon hij het wat rustiger aan doen, 
maar stilzitten was er niet bij. Zo heeft hij voor Defensie 
de Geestelijke Verzorging van de Krijgsmacht hervormd 
en met zijn Tineke heel Europa doorkruist. 
Ook de taak van mantelverzorger voor zijn Tineke, in 
haar laatste jaren was voor hem vanzelfsprekend. Van 
generaal naar huisman: ook dat bedrijf had zijn volle 
toewijding. En altijd bleef de betrokkenheid en interesse 
naar de kinderen en kleinkinderen. Tekenend is dat er 
vele mensen regelmatig hun hulp en diensten aanboden. 
Maar tot op het laatst heeft hij eigenlijk zelden daarvan 
gebruik gemaakt. Hij zei dan: “ik heb alle tijd, dus ik doe 
het zelf wel”. Zo heeft hij tot het laatste moment nog 
zelfstandig thuis kunnen wonen. Hij bleef in staat om 
de technische ontwikkelingen te volgen en computers 
te gebruiken. Daardoor was het ook mogelijk om het in-
ternet te gebruiken en gesprekken via Skype te voeren. 
Vooral die wekelijkse gesprekken zal ik missen.
We zijn bedroefd dat we nu afscheid hebben moeten 
nemen. Zijn reserves waren niet meer voldoende om 
deze laatste aanval op zijn gezondheid het hoofd te 
bieden. Hij was zich wel bewust dat deze dag er ooit 
aan zou komen. We zijn blij dat hij in zijn laatste dagen 
toch nog de mogelijkheid had om afscheid te nemen 
van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

André Poot (Auckland, Nieuw Zeeland)
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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
Commissaris evenementen: N. M. Verweij, Kap. b.d.

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, maj (R) b.d.
Penm. J.W.G Hallensleben, maj (R) b.d.
Bestuurslid. Ir. R.H.J Maltha, elnt (R) b.d.
Lid ledenraad. Mr. H. Quint, elnt (R) b.d.
Tel. 020-4968140   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

VOA OLDEBROEK

BIJEENKOMST 6 AUGUSTUS 2020
Eindelijk was dan daar de dag dat 
we bij elkaar konden komen. De dag 
waar velen van ons naar hadden uit-
gekeken. Natuurlijk waren allen reeds 
gepokt en gemazeld door het leven, 
hadden al vele hobbels genomen en 
bovendien ook nog in de hitte van de 
strijd de koude oorlog gewonnen. 

Bijzonder was ook de locatie, immers 
in de zomer zit defensie op slot en 
moeten wij uitwijken naar een plek 
waar defensie geen zeggenschap heeft. 
Maar toch?? Op de gekozen plaats van 
samenkomst de Hattemse Hoeve wer-
den we hartelijk verwelkomt door de 
voorzitter van de Golfclub-Hattem 
Piet W. Piet W. ook bij ons bekend als 
voorzitter van onze eigen VOA-Olde-
broek. Een samenvallen van verschil-
lende functies behoeft derhalve niet 
altijd nadelig te zijn, vooral niet als dit 
geschiedt ten faveure van het voetvolk 
en enkele Rijders! 

Op een gezellig en zonnig terras kon-
den we genieten van elkaars verhalen 
gedurende de lockdown periode, het 

fraaie uitzicht op de voorzichtig licht 
bruin kleurende greens en een voor-
treffelijk diner, uitgekozen door onze 
commissaris evenementen en geser-
veerd door de brigade (om in defen-
sietermen te blijven) van de Hattemse 
Hoeve onder leiding van Marco.
Tijdens de warme toespraak van onze 
voorzitter blikte hij vooruit, daarbij 
prudent aangevend dat plannen, door 
steeds veranderende omstandighe-
den, ook weer kunnen veranderen, 
hetgeen op zich niet veel anders is dan 
bij ‘normale’ plannen van defensie, in-
clusie beleid. Zie ook de bijdrage van 
onze algemeen voorzitter in de laatste 
Sinte Barbara. 

De voorzichtige plannen zijn: in sep-
tember een bijeenkomst wederom in 
onze cantine waarbij we met elkaar 
in onze vertrouwde omgeving onze 
coronaverhalen kunnen bijpunten; 

in oktober  kunnen we onze ALV als-
nog houden; in november, met onze 
partners de wildmaaltijd met het wild 
dat dan niet meer wild is hetgeen toe-
gelicht kan worden door een spreker; 
in december ons Barbarafestijn. Wie 
weet kan dit allemaal zo doorgaan.
Met de anderhalve meter afstand kon-
den we uitstekend omgaan en zonder 
het commando: ‘schuif op’ kon ieder-
een toch met iedereen van gedach-
te wisselen. Zelfs zonder dat onze 
voorzitter aan het diner deelnam, 
hij moest onverwijld naar zijn derde 
functie (Wat kun je toch druk zijn als 
pensionado!) bleef het gezellig en kon 
uiteindelijk iedereen voldaan en met 
een goed gevoel huiswaarts keren.

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST 
VAN DE VOA AFDELING OLDE-
BROEK OP 2 SEPTEMBER 2020.
Eindelijk was het dan zover, na 196 
lange, soms verdrietige, soms zor-
gelijke maar gelukkig af en toe ook 
mooie dagen, konden we elkaar weer 
ontmoeten in onze eigen Officiers-
cantine op de Knobbel. De ambiance, 
het uitzicht en de service waren niet 
veranderd maar de opstelling van het 
meubilair des te meer.  Alles was in-
middels coronaproof, zelfs de begroe-
ting. Omdat het geven van een hand-
druk streng verboden was hadden 
enkele kameraden ervoor gekozen  
elkaar te verwelkomen met de van-
ouds bekende militaire groet in plaats 
van het vanuit den Haag geadviseerde 
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werken met de ellebogen. Toen Gijs, 
die de bijeenkomst, bij ontstentenis 
van onze voorzitter, leidde bekend 
maakte dat Otto van Rhoon, die tot 
zijn grote spijt niet aanwezig kon zijn, 
ons verzocht om desondanks toch ter 
gelegenheid van zijn 81ste verjaardag 
op zijn gezondheid het glas te heffen, 
was de stemming weer als vanouds. 
In het kader van “education per-
manente” vergastte Gijs ons op een 
“lezing met lichtbeelden” over pan-
demieën in het algemeen en corona 
in het bijzonder. De eerste bekende 
slachtoffers van grootschalige pande-
mieën waren de Noord en Zuid Ame-
rikaanse volkeren. Zij werden gede-
cimeerd als gevolg van besmettelijke 
ziektes die de Europese ontdekkings-
reizigers onder de leden hadden. Was 
in de middeleeuwen vooral het gebrek 
aan hygiëne de oorzaak van groot-
schalige uitbraken en hoge sterftecij-
fers ten gevolge van de pest, in 1889 
brak in St Petersburg de Russische 
griep uit die als gevolg van de uitvin-
ding van de stoomtrein en stoomboot 
na 70 dagen reeds op zijn hoogtepunt 
was in de USA. Wereldwijd bedroeg 
het aantal slachtoffers ruim 1 miljoen. 
In 1918 brak de Spaanse griep uit die 
500 miljoen zieken en meer dan 20 
miljoen doden veroorzaakte. In 1957 
stierven meer dan 1 miljoen mensen 
aan de Aziatische griep. De Hong 
Kong griep in 1968 eiste 700.000 do-
den en de Mexicaanse griep kostte in 
2010 13.763 mensenlevens. Covid-19 
dat in januari 2020 in China is ont-
staan en sindsdien de wereld in zijn 
greep heeft, besmette reeds 28 miljoen 

mensen en eiste tot op heden 850.000 
doden. De oorzaak van deze grote 
hoeveelheid slachtoffers en de snelle 
verspreiding van het virus wordt on-
der andere geweten aan de enorme 
bevolkingsconcentraties  in de vele 
megasteden, het globalisme en de in-
tensieve veehouderij. Op de vraag van 
een der aanwezigen waarom corona 
niet Chinese griep  genoemd mocht 
worden werd, wellicht om politieke 
redenen, geen antwoord gegeven.
Tot onze verrassing bleef het niet bij 
deze theoretische uiteenzetting. Gijs 
gaf nu het woord aan een ervarings-
deskundige, niemand minder dan de 
oud penningmeester van de VOA, 
Teun van der Plas. Het was buitenge-
woon interessant om uit zijn mond te 
vernemen hoe hij door zijn kleinzoon, 
die het virus had opgelopen tijdens 
een wintersportvakantie in Tirol, in 
maart j.l. besmet was en hoe hij ver-
volgens het gehele ziekte proces met 
een algehele genezing had afgerond. 
Vanzelfsprekend werd Teun voor zijn 
verslag en de beantwoording van de 
vele vragen met een applaus beloond. 

Dat het virus niet alleen tot kommer 
en kwel heeft geleid maar menigeen 
ook tot komische sketches inspireer-
de, bleek uit de geestige presentatie 
van diverse internet items die duide-
lijk de  lachspieren van de toehoorders 
activeerden.
Zoals het betaamt was het laatste 
woord aan onze alleroudste kanon-
nier Jan de Koning. Deze wilde met 
ons niet alleen klinken op zijn 96ste 
verjaardag maar ook op het feit dat 
hij kortgeleden een val van de trap 
nagenoeg zonder kleerscheuren had 
overleefd.
Traditiegetrouw werd de bijeenkomst 
afgesloten met een culinair hoog-
standje van de keukenbrigade van 
onze unieke Officierscantine.
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Camouflage is bijna een tweede natuur voor militairen. Onzichtbaar, gewoon je 
werk doen. Misschien wordt het tijd om onze zichtbaarheid wat te vergroten. Als 
bescheidenheid leidt tot minder geld is die bescheidenheid misschien wel vals.

BEDIENING ACHTER!


