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DE HAMER EN DE DANS

Voor u ligt alweer het laatste nummer van 2020. Een jaar 
dat we niet licht zullen vergeten en waarin onze kameraad-
schap behoorlijk op de proef is gesteld. Het Corona-virus 
heeft het voor een groot deel onmogelijk gemaakt om el-
kaar op regelmatige basis fysiek te ontmoeten. Natuurlijk 
houden we elkaar digitaal bij de hand maar dat is toch niet 
wat we echt willen. 

Ik wil als eindredacteur eerst een fout rechtzetten. In het 
vorige nummer is in het artikel “In die Zähne fahren” een 
illustratie gebruikt die we niet zondermeer hadden mogen 
gebruiken. Het gaat hier om afbeelding 7a op bladzijde 29. 
In de rechterbovenhoek van deze afbeelding ziet u het logo 
van een organisatie, deze organisatie heeft het copyright 
op de afbeelding en om deze te kunnen plaatsen, hadden 
we toestemming moeten hebben. 

De schrijver van het artikel heeft hierin volledig te goeder 
trouw gehandeld en mij als (amateur) eindredacteur is het 
ook niet opgevallen. Een en ander is met betreffende orga-
nisatie achteraf recht getrokken. Waarvan akte! 
In dit nummer vindt u weer een keur aan inhoudelijke 
artikelen. Het vierde en laatste deel van Nederlands Indië 
waarin de belevenissen van Leo en Dick verder worden be-
schreven. Inmiddels is het boek van kapitein b.d. Erik Be-
cking waarin u een en ander nog uitgebreider kunt lezen 
ook verschenen. 

Het tweede deel van de serie Future of Fires gaat dit keer 
over Trend in Capability. 
U heeft wellicht in de media kunnen volgen dat de gene-
raal Ton van Loon een hoge Kosovaarse onderscheiding 
heeft gekregen voor zijn leiderschap aan de missie van 11 
Afdra in dat verscheurde land. In dit nummer een artikel 
waarin deze waardige ceremonie wordt beschreven. 

Het meest trots ben ik misschien nog wel op een aantal 
artikelen die geschreven zijn door onze jongste leden. Een 
artikel over leiderschap en een over het gebruik van direc-

te richting wapensystemen op een indirecte manier. De 
jeugd heeft de toekomst en de Sinte Barbara dus ook, dank 
zij de jeugd! In dit licht vindt u ook een uitgebreid verslag 
van de CWV “de Artillerist”. Over jeugd gesproken… 

Als dit nummer bij u in de bus valt zijn we binnen de Artil-
lerie een brigadegeneraal rijker. De kolonel Paul Hoefsloot 
wordt bevorderd en gaat een centrale rol spelen in het 
overkoepelende veteranenbeleid. Dit is een nieuwe functie 
maar daarmee niet minder belangrijk. Hij zal u daar on-
getwijfeld zelf meer over vertellen. Het is nu nog vers van 
de pers! 

Tenslotte, we beginnen straks aan 2021, de voortekenen 
zijn gunstig, maar als militairen weten we: als de opmars 
voorspoedig verloopt…is het waarschijnlijk een hinder-
laag. Laten we goed op elkaar blijven letten, zowel fysiek 
als dat kan maar anders maar digitaal. Aan de Sinte Barba-
ra gaat het niet liggen. 
Namens de gehele redactie een zeer voorspoedig en ge-
zond 2021. 
 

Teun Baartman 
eindredacteur
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 DEFENSIEVISIE 2035

Op 15 oktober van dit jaar werd de ‘Defensievisie 2035’ gepresenteerd, een visie met de ondertitel ‘Vechten 
voor een veilige toekomst’. Hoewel velen zich er al in hebben verdiept en sommigen hun mening erover in 
diverse publicaties al ten beste hebben gegeven, lijkt het me nuttig voor ons blad de defensievisie aan een 
beschouwing te onderwerpen. Aangezien in de defensievisie een verwijzing staat naar de zogenaamde ‘Brede 
Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH) van april dit jaar, zullen we daar eerst onze aandacht aan moe-
ten schenken. Dat kan ons helpen een beter zicht te krijgen op de defensievisie en waar die toe kan leiden. 
Doordat ik een beknopte samenvatting zal geven en daarbij veelvuldig zal citeren en parafraseren uit de twee 
documenten, bent u in staat uw eigen mening te vormen, en die te vergelijken met mijn observaties.

In een brief van 22 april 2020 informeert Minister 
Hoekstra van Financiën de Kamer over de uitkomsten 
van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen. We 

lezen dat die inzicht geven in mogelijke beleidskeuzes voor 
de toekomst van ons land op de langere termijn. Daarbij 
wordt opgemerkt dat de coronacrisis geen rol speelde bij 
het opstellen van de opties. Het doel van de BMH is de 
overheid in staat te stellen gefundeerde keuzes te maken 
‘door inzicht te verschaffen in effectieve beleids- en uitvoe-
ringsopties en de mogelijke gevolgen ervan’. Verhelderend 
is de toelichting dat de opties een breed politiek spectrum 
beslaan, zodat alle partijen eruit kunnen putten en dat de 
ambtelijke werkgroepen die de opties hebben opgesteld 
niet ingaan op de wenselijkheid van de opties. Deze toe-
lichting wordt begrijpelijk als we zien dat de beleidsopties 
uiteindelijk uitmonden in overzichten van kosten of kos-
tenbesparingen waarmee een volgend Kabinet, afhankelijk 
van zijn samenstelling en kleur, kan kiezen hoe de, per 
definitie beperkte, financiële middelen worden besteed. 
Er zal dan een afweging plaatsvinden waar moet of kan 
worden bezuinigd en waar extra investeringen nodig of 
mogelijk zijn. 
Zestien werkgroepen hebben evenzovele beleidsterreinen 
onderzocht, over de volle breedte van de collectieve sector, 
onder verantwoordelijkheid van onafhankelijke voorzit-
ters, zo wordt benadrukt. We lezen ook dat de werkgroe-
pen zoveel mogelijk externe expertise hebben betroken. 
Waarschuwend wordt nog opgemerkt dat er mogelijk wis-

selwerking bestaat tussen de geïnventariseerde maatrege-
len en dat er binnen een rapport varianten zijn opgeno-
men die elkaar uitsluiten of tegenwerken. Ten slotte lezen 
we dat de gevolgen van de maatregelen vanwege de moge-
lijke wisselwerking en opstapeling van de gevolgen altijd 
in een totaalpakket aan maatregelen moet worden bezien. 
Oftewel in mijn woorden: de verschillende beleidsterrei-
nen zijn communicerende vaten en ‘de een zijn brood is de 
ander zijn dood’.
Bijlage 15 van de BMH gaat over veiligheid en de veran-
derende machtsverhoudingen en heeft daarmee onder 
andere betrekking op Defensie. Ik mag dus aannemen dat 
Defensie de hierboven genoemde externe expertise heeft 
aangeleverd, maar ik kan dat uit het stuk niet opmaken. 
De opzet van Bijlage 15 is als volgt. Na een overzicht van 
het huidige veiligheidsbeleid, volgt een beschouwing over 
de context: de veranderende machtsverhoudingen en drei-
gingen. Enkele aandachtsvelden daaruit: Rusland, China, 
instabiliteit in regio’s rond Europa, Cyberdreigingen, ter-
rorisme, technologische ontwikkelingen enzovoort. Daar-
na volgt een beoordeling van het tot nu toe gevoerde beleid 
om te bezien of dat in het licht van de beschreven context 
al dan niet toereikend is. In dit verband is het interessant 
te lezen wat wordt opgemerkt over de verdediging van het 
NAVO-grondgebied. Terugkijkend wordt geconstateerd 
dat Nederland als gevolg van de lage defensie-uitgaven 
niet in staat is over alle capaciteiten te beschikken waar 
NAVO om vraagt. Daardoor kan Nederland geen volledige 
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bijdrage leveren aan de collectieve verdediging. Vooruit-
kijkend wordt opgemerkt dat om een effectieve bijdrage 
te leveren Nederland ervoor kan kiezen extra uitgaven 
te richten op herstel en versterken van de krijgsmacht in 
lijn met de behoeften van NAVO. Daarbij wordt onder 
andere de versterking van de vuurkracht genoemd die als 
gevolg van de bezuiniging fors is afgenomen. Die verster-
king draagt bij aan het ver-
groten van de gereedheid, 
het voortzettingsvermogen 
van de krijgsmacht en de 
mogelijkheid high intensi-
ty operaties uit te voeren, 
kortom aan de slagkracht. 
Voor het landoptreden be-
tekent dit versterking van 
de vuurkracht en uitbrei-
ding van de gemechaniseer-
de brigade met artillerie of 
tanks. Er staat ook dat Ne-
derland ervoor kan kiezen 
naast conventionele oor-
logsvoering in te zetten op 
hybride oorlogsvoering, space en cyber. Al deze inleidende 
beschietingen in Bijlage 15 monden uiteindelijk uit in een 
aantal beleids- en uitvoeringsopties of -varianten, waarop 
we onze aandacht zullen richten.
Voor de beleidsvarianten gelden drie invalshoeken: 20% be-
zuiniging, 20% investering en minstens één budgetneutra-
le variant. In de tekst wordt gesteld dat de werkgroep niet 
wordt geacht zich uit te spreken over de wenselijkheid van 
de verschillende beleidsopties omdat dat immers aan de 
politiek is. Wel wordt aan deze zin toegevoegd dat analyses 
van onze veiligheidsdiensten aangeven dat de veiligheids-
situatie de afgelopen periode is verslechterd en complexer 
is geworden. En we lezen dat de experts die zijn geïnter-
viewd dit beeld bevestigen en pleiten voor investeringen in 
veiligheid. Volstrekt overbodig stelt de werkgroep dat het 
zaak is dat er weloverwogen en geïnformeerde beslissin-
gen worden genomen, rekening houdend met de in de bij-
lage beschreven effecten. Daar gaat het toch juist om met 
deze aanpak! Of ziet men de politieke bui al hangen? Hoe 
dan ook, ik geef een overzicht van de beleidsvarianten die 
in vier categorieën worden ingedeeld en zal er een aantal 
opmerkingen bij plaatsen. 
De eerste beleidscategorie heet ‘Bezuinigen of herpriori-
teren’, waarbij het er om gaat geen of minder maatregelen 
te nemen en kent de beleidsvarianten A en B. Beleidsvari-
ant A wordt omschreven als ‘Verminderde inzet op interne en 
externe veiligheid (bezuiniging tot – 20%)’ waarin onder an-
dere de optie wordt genoemd om een der krijgsmachtdelen 
op te heffen, dan wel om binnen één der krijgsmachtdelen 
sterk te bezuinigen. Deze in mijn ogen onaanvaardbare 
optie wordt in een beschouwing over de consequenties in 
feite door de werkgroep zelf afgeschoten met een aantal 
steekhoudende argumenten. De werkgroep spreekt zoals 
opgedragen weliswaar geen wenselijkheid uit, maar de ar-
gumentatie tegen deze optie laat aan duidelijkheid niets 
te wensen over. Overigens spreekt de werkgroep ook geen 

voorkeur uit mocht tot opheffing van een krijgsmachtdeel 
worden besloten; die keuze wordt afhankelijk gesteld van 
de veiligheidssituatie op het moment dat de keuze moet 
worden gemaakt. Wel lezen we dat opheffing van de land-
macht de grootste besparing oplevert in een bandbreedte 
van 1.8 to 2.2 miljard Euro, zowel wat betreft investeringen 
als exploitatie. Dat is een habbekrats als je ziet hoeveel geld 

er bijvoorbeeld aan ineffec-
tief klimaatbeleid wordt 
verspild. Beleidsvariant B 
ziet op ‘Behoud en/of herpri-
oritering binnen het huidig 
beleid (budgetneutraal)’. De 
consequentie van deze vari-
ant, die moet leiden tot her-
stel van de krijgsmacht, is 
dat enkele bestaande taken 
niet langer kunnen worden 
uitgevoerd. 
De tweede beleidscatego-
rie heet ‘Intensiveren op 
de huidige koers’ met de 
beleidsvarianten C en D. 

Variant C heeft als etiket ‘Investeringen in herstel van de 
krijgsmacht (investering tot + 20%)’. In deze variant moet 
de gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht wor-
den vergroot, zodat de grondwettelijke taken goed kun-
nen worden uitgevoerd. We lezen dat investeringen en 
instandhouding gericht zijn op vastgoed, IT voor operati-
onele systemen, herijking van projecten groot materieel, 
instandhouding door aangepaste wapensysteemsjablonen 
(wat dat ook moge betekenen), personeel, veiligheid en be-
drijfsvoering. Met deze termen moeten we het doen, zon-
der dat duidelijk wordt welke ideeënrijkdom hierachter 
zit. Variant D gaat over ‘Versterking van de huidige koers 
(investering tot + 20%)’. In deze variant gaat het om inves-
teringen in een aantal NAVO-capaciteitsdoelstellingen, 
die bijdragen aan het uitvoeren van de drie hoofdtaken en 
voor een groot deel tegemoet komen aan de afspraken met 
NAVO. Voor de landmacht impliceert dit onder andere 
versterking van de vuurkracht op land. Ook komen zaken 
aan de orde als cybersecurity, informatiegestuurd optre-
den en informatiebeveiliging. We lezen daarnaast over 
een ‘Total Defence Concept’ om de maatschappij voor te 
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bereiden op grootschalige ontwrichting, meer reservisten, 
opkomstplicht, een volwaardige gemechaniseerde brigade, 
extra grondgebonden luchtverdedigingsraketsystemen en 
weer opbouwen van voldoende voorraden. Wel wordt ge-
steld dat de effecten van deze maatregelen pas op langere 
termijn zichtbaar zullen zijn. Bij deze variant wordt nog 
opgemerkt dat de investe-
ringsbedragen in verband 
met de BMH-opdracht zijn 
gelimiteerd tot 20% van de 
grondslag en dat de bedra-
gen om alle in NAVO-ver-
band afgesproken inves-
teringsmaatregelen te 
kunnen invullen hoger zijn. 
We lezen dat als Nederland 
5 to 6 miljard euro zou in-
vesteren in Defensie het 
dicht in de buurt van de 2% 
NAVO-norm komt. 
De derde beleidscategorie 
heet ‘Anticipatie en ver-
nieuwing’ en onderscheidt de beleidsvarianten E en F. 
In deze categorie geven de veiligheidsrisico’s het Kabinet 
aanleiding het huidige beleid substantieel te wijzigen.  
Beleidsvariant E is dan ook getiteld ‘Verbreding naar nieu-
were veiligheidsdomeinen (investering tot 20%)’. De nadruk 
wordt hier gelegd op informatiegestuurd optreden, cyber-
security en op conflictpreventie. Beleidsvariant F tenslotte 
combineert varianten A en E tot ‘Focus op nieuwere veilig-
heidsdomeinen door herprioritering’ en is per saldo budget-
neutraal. De vernieuwing gaat dan ten koste van bestaande 
taken en capaciteiten. 
Tenslotte is er nog een vierde beleidscategorie die de ‘Al-
ternatieve beleidsvariant’ wordt genoemd (beleidsvariant 
G). Die variant G luidt dan ‘Taakspecialisatie Defensie’ zowel 
voor de +20%, -20% als budgetneutrale optie, waarbij de 
focus zou moeten liggen op voortzettingsvermogen. Dat 
wil zeggen dat gerichte keuzes moeten worden gemaakt 
en dat Defensie bepaalde capaciteiten en taken zal moe-
ten afstoten. In het stuk wordt gesteld dat dit een variant 
betreft die is ingebracht en uitsluiten gesteund wordt door 
Financiën. 
Alsof deze kost ons nog niet zwaar genoeg op de maag ligt 
met al die door elkaar lopende categorieën, opties, varian-
ten en invalshoeken, komt Bijlage 15 ook nog met een aan-
tal ‘overige opties’. Hier wordt gespeeld met thema’s over 
het halen van de tweeprocentnorm van NAVO en over het 
al dan niet prioriteit geven aan defensie-inspanningen in 
EU of NAVO-verband. Ik laat deze opties verder buiten be-
schouwing.
Wat kunnen we nu over deze Bijlage concluderen? We 
moeten bedenken dat naast de werkgroep die de Bijlage 15 
heeft opgesteld er nog vijftien andere zijn die ongetwijfeld 
ook de verschillende invalshoeken hebben gehanteerd. 
Het is natuurlijk onmogelijk een voor Nederland goede en 
objectieve keuze te maken uit al die combinaties van vari-
anten, zelfs binnen één beleidsterrein, die bovendien uit 
de aard der zaak nooit een compleet en volledig beeld kun-

nen geven. Het is dus de vraag hoe een volgend Kabinet 
(of kabinetten) tot besluitvorming zal komen. Uiteindelijk 
zullen politieke kleur en partijagenda’s bepalen hoeveel 
waarde aan bepaalde argumenten en consequenties wordt 
gehecht en hoeven de partijen zich ‘gelukkig’ niet druk te 
maken om te trachten de voor Nederland optimale oplos-

sing te vinden. Wat dat voor 
Defensie betekent zal moe-
ten blijken. We kunnen in 
ieder geval niet met een ge-
rust hart vaststellen dat de 
analyse van de varianten in 
de Bijlage 15, voldoende zal 
zijn om Defensie vooruit te 
helpen. Laten we daarom 
maar eens gaan kijken hoe 
Defensie zelf in de Defen-
sievisie 2035 haar zaak ver-
dedigt en of we relaties zien 
met de Bijlage 15 van de 
BMH.

De defensievisie wordt ingeleid door een brief van de Mi-
nister van Defensie. Zij stelt daarin onder andere dat de 
dreigings- en probleemanalyse uit deze Defensievisie is dat 
we met de huidige inrichting en staat van onze organisatie 
niet voldoende en niet op de juiste manier zijn toegerust 
voor de veranderende dreigingen. En: ‘Er zijn duidelijke 
keuzes nodig!’. Defensie heeft meer aanpassingsvermo-
gen, snelheid en gevechtskracht nodig, aldus de minister. 
Ze vervolgt met de toevoeging dat we In 2035 een slimme, 
technologisch hoogwaardige organisatie willen zijn, een 
flexibele en schaalbare krijgsmacht die proactief op drei-
gingen kan reageren. Tenslotte pleit ze voor langjarig poli-
tiek commitment om de veranderingen te realiseren. Hier 
lijkt de minister al een duidelijk signaal af te geven: wat 
haar betreft geen beleidsvariant-A-achtige of budgetneu-
trale opties; er moet wat gebeuren.
Vanwege de overzichtelijkheid geef ik uit de samenvatting 
van de defensievisie een aantal kernbegrippen. Na de be-
vestiging dat we met de huidige staat en inrichting van de 
defensieorganisatie nog niet adequaat zijn toegerust voor 
toekomstige (en sommige huidige) dreigingen, lezen we 
dat we sneller ter plekke moeten kunnen zijn en er lan-
ger moeten kunnen blijven, dat de arbeidsmarkt ons geen 
oplossing biedt voor het personeelstekort dat we dus zelf 
moeten oplossen, dat we moeten vernieuwen, moderni-
seren en andere manieren van vechten moeten incorpo-
reren, waarbij technologie en informatie vaker centraal 
staan. Ook van belang is dat we op essentiële strategische 
zaken autonomer worden, dat we als Europa op eigen be-
nen moeten kunnen staan en dat het daarvoor nodig is 
de Europese defensiebudgetten te laten groeien naar de 
NVAO-norm (2 %). Geheel overbodig wordt benadrukt, 
dat we betrouwbaar moeten zijn voor onze nationale en 
internationale partners. Verhelderend zijn ten slotte de 
opmerkingen ‘Langjarige politieke duidelijkheid, waarbij 
beleid en budget met elkaar in balans zijn, is wenselijk om 
een transitie te realiseren en realistische doelen te kunnen 
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stellen. En: ‘Volgende kabinetten kunnen zich hierover 
buigen’; gevolgd door: ‘Op basis van het financiële over-
zicht van alle behoeftes (als we alles zo goed mogelijk zou-
den inrichten) kunnen volgende kabinetten hier een slag-
vaardige strategie op maken en afwegen welke zekerheden 
en welke risico’s men verkiest.’ Want, lezen we, ‘niet alles 
kan en niet alles kan tegelijk’. Dat klinkt niet als een sterk 
pleidooi voor versterking van de krijgsmacht; wat zijn ten-
slotte ‘realistische doelen’ en de afgelopen jaren is de af-
weging blijkbaar geweest dat grote risico’s acceptabel zijn.
Voordat we er wat dieper induiken, een paar opmerkingen 
vooraf. In de eerste plaats geloof ik niet in visies die vijf-
tien jaar vooruitkijken.  Wat we in de defensievisie zien is 
in feite ook niet meer dan een extrapolatie van de huidi-
ge situatie en trends, waarmee we overigens uiteraard wel 
rekening moeten houden. Daarnaast zien we ook weer de 
bekende termen uit voorgaande defensienota’s, waarin De-
fensie ook al flexibel, adaptief moest zijn en ‘taylor made’ 
eenheden moest kunnen samenstellen en het personeel 
het grootste kapitaal vormde. In de tweede plaats moeten 
we de slagvaardige strategie van volgende kabinetten ook 
nog maar afwachten; de veiligheidssituatie in de wereld in 
niet wezenlijk veranderd en ook toen er voldoende finan-
ciële middelen waren, was men niet bereid de middelen 
die nodig zijn voor Defensie vrij te maken. De Defensievi-
sie 2035 anticipeert daarop ook door na geroepen te heb-
ben hoe belangrijk versterking van Defensie is, sussend op 
te merken dat de visie handvatten biedt voor kabinetten 
om keuzes te maken, maar daarmee niet vooruitloopt op 
de besluitvorming over de defensiebegroting van dit kabi-
net of volgende kabinetten. En, pratend over de tweepro-
centnorm van NAVO, wordt gesteld dat Nederland ernaar 
streeft zijn fair share te leveren. Dat klinkt niet stevig. In de 
derde plaats wordt in de inleiding opgemerkt dat langdu-
rig politiek commitment (waarom toch altijd die Engelse 
termen!) wenselijk is om veranderingen te realiseren, on-
der andere vanwege het feit dat de aanschaf van nieuw ma-
terieel wel tien jaar kan duren. Wat bedoelen we dan met 
een flexibele organisatie? Als we dat willen zijn, zouden we 
toch ook eens naar die procedures moeten kijken, want zo 
blijven we achter de feiten aanlopen.
De Defensievisie laat verder de bekende structuur zien, dus 
eerst weer de dreigingsanalyse, die vergelijkbaar is met die 
uit de Bijlage 15 van de BMH en die zoals gezegd niet fun-

damenteel verschilt van voorgaande analyses. De analyse 
geeft een beeld van de huidige dreigingen en spreekt een 
verwachting uit over ontwikkelingen die binnen de kort-
ste keren achterhaald zal blijken te zijn. Dat bevestigt ook 
de volgende, welhaast mystieke, nietszeggende opmerking 
dat de contouren van een nieuwe werkelijkheid zich steeds 
duidelijker beginnen af te tekenen, maar dat onzekerheid 
over wat uiteindelijk werkelijkheid wordt – ook in de toe-
komst- een karakteristiek van deze tijd blijft. Los van de 
zin zelf, merk ik hier op dat we desondanks in deze visie 
pretenderen vijftien jaar vooruit te kunnen kijken. Voor 
een goed begrip van de uitwerking van de visie noem ik 
een belangrijk element uit de dreigingsanalyse, namelijk 
‘cyberaanvallen en beïnvloeding’; het cyber- en informatie-
domein waarop een belangrijk deel van onze inspanningen 
zullen moeten worden gericht.
Na de dreigingsanalyse volgt de probleemanalyse. Mijn 
probleem ermee is dat het een samenvatting is van een 
ongetwijfeld diepgaand denkproces, net als overigens de 
dreigingsanalyse, waardoor hier en daar het idee van ge-
dachtesprongen ontstaat. Van belang is de constatering 
dat Defensie momenteel niet adequaat is toegerust voor de 
veranderende dreigingen. Verder wordt opgemerkt dat het 
NAVO-overwicht onder druk staat en dat we het optreden 
in het hogere geweldsspectrum uit het oog hebben verlo-
ren. Bovendien heerst er verdeeldheid in de vertrouwde 
samenwerking. We lopen het risico te verdrinken in zeeën 
van informatie en we hebben geen goed antwoord op mili-
tarisering van nieuwe domeinen zoals cyber en de ruimte. 
De vraag naar defensie-inzet neemt toe, terwijl defensie te 
weinig middelen, voorraden en ondersteuning heeft. En 
er is ook een tekort aan mensen. De afgelopen jaren heeft 
de krijgsmacht zich voornamelijk ingezet voor de tweede 
hoofdtaak, waardoor de wapensystemen voor inzet hoog 
in het geweldsspectrum een lage prioriteit kregen. Ook 
wordt geconstateerd dat Defensie de flexibiliteit mist om 
met onvoorspelbaarheid om te gaan. De opsomming ein-
digt met in mijn ogen de belangrijkst constatering, name-
lijk dat Defensie de organisatie moet vernieuwen en laten 
groeien op een basis waarop jarenlang is bezuinigd. Deze 
constatering drukt treffend uit wat een gebrek aan visie, 
of gebrek aan de mogelijkheid vooruit te zien, dan wel po-
litieke onwil teweeg kan brengen. De probleemanalyse is 
aldus een sombere opsomming, die zeer herkenbaar is.
De Defensievisie vervolgt logischerwijs met het vaststellen 
van de consequenties van de dreigings- en probleema-
nalyse. Ik geef ze kort weer. De defensieorganisatie moet 
op een slimmere manier zijn ingericht zodat zij vanuit 
eigen kracht kan bijdragen aan de veiligheid van Neder-
land, Europa en in de wereld. Defensie moet altijd kunnen 
reageren met voldoende handelingsopties. Nederland (en 
Europa) moet meer zelfredzaam worden en de Europese 
defensiebudgetten moeten groeien naar de NAVO-norm. 
Defensie moet de capaciteiten hebben om in klein en 
groot verband snel en ook lang te kunnen optreden met 
wisselende partners en zoeken naar arbeidsextensievere 
technologische oplossingen om de schaarse, uniek mense-
lijke capaciteiten optimaal in te kunnen zetten. Tenslotte: 
er is jarenlang commitment nodig (van een toekomstig ka-
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binet), maar daarvoor is ook meer transparantie nodig van 
Defensie, zodat duidelijk is hoe Defensie ervoor staat en 
welke opties en dilemma’s voorliggen. 
Voordat de Defensievisie ingaat op drie eigenschappen 
van Defensie en tien inrichtingsprincipes worden onder 
de kop ‘Defensie in 2035’ als het ware nog wat uitgangs-
punten geformuleerd: het profiel. De nadruk wordt ge-
legd op de drie hoofdtaken, die leidend blijven voor het 
werk. Daarbij wordt vastgesteld dat een inhaalslag moet 
worden gemaakt op de eerste hoofdtaak, bescherming van 
het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, omdat 
we niet voldoende zijn opgewassen tegen hoogwaardige 
tegenstanders en niet voldoende zijn toegerust voor een 
langdurig conflict. De eerste hoofdtaak wint aan belang, 
dus moeten we in staat zijn sneller inzetbaar te zijn met 
meer middelen in een hogere intensiteit en voor een lan-
gere duur. Omdat alle hoofdtaken van belang zijn zet De-
fensie zoveel mogelijk in op kwaliteiten en capaciteiten die 
voor alle drie de hoofdtaken van belang zijn. Dit ontkracht 
naar mijn mening de roep om een inhaalslag te maken 
op de eerste hoofdtaak. Zo wordt het weer van alles een 
beetje, zeker als de extra middelen beperkt zullen zijn. Een 
laatste opmerking in het profiel is dat het helpt om koers-
vast te blijven bij het maken van keuzes over de inrichting 
en samenstelling van de organisatie. Maar, zoals al opge-
merkt, we wilden toch flexibel zijn?
Dan de drie eigenschappen van Defensie: ‘technologisch 
hoogwaardig’, ‘informatiegestuurd in organisatie en op-
treden’ en ‘betrouwbare partner en beschermer’. Tech-
nologisch hoogwaardig wil bijvoorbeeld zeggen gebruik 
maken van kunstmatige intelligentie, autonome systemen, 
de mogelijkheid wapensystemen zo makkelijk mogelijk op 
te waarderen met de meest recente software en inklikbaar 
met andere systemen in een groot aantal dreigingsscena-
rio’s. Informatiegestuurd optreden betekent dat we ons 
specialiseren in het opbouwen en behouden van een ge-
zaghebbende informatiepositie als basis voor informatie-
gestuurd optreden. Daarmee vergroten en versnellen we 
onze handelingsperspectieven voor inzet. Een betrouwba-
re partner werkt samen met andere landen of instanties, 
omdat dat de enige manier is waarop we de verschillende 
dreigingen aankunnen en draagt proportioneel bij aan het 
reageren op nationale en internationale crises. 
Onder de drie eigenschappen van Defensie kunnen de 
tien inrichtingsprincipes worden gerangschikt. Het 
voert te ver ze allemaal uit te spitten; ik volsta met ze te 
benoemen en plaats hier en daar een opmerking. Onder 
de eigenschap ‘technologisch hoogwaardig’ valt om de be-
ginnen het principe unieke mensen en arbeidsextensieve 
capaciteiten’. Het is een belangrijk signaal dat dit princi-
pe op de eerste plaats staat en het weerspiegelt de huidige 
vullingsproblemen. Om mee te doen met de huidige mode 
wordt hier nog opgemerkt dat Defensie een inclusieve or-
ganisatie is met voldoende diversiteit. Als tweede principe 
lezen we ‘flexibel optreden: snel inzetbaar, schaalbaar en 
zelfstandig. Hier komen zaken aan de orde als grootschalig 
optreden, waarmee voor de landmacht de brigade wordt 
bedoeld, noodzakelijke ondersteuning in de vorm van 
combat support (vuursteun, grondgebonden luchtverde-

diging) en combat servicesupport en reservepersoneel. De 
roep om grotere flexibiliteit vraagt om samenwerking met 
bedrijven en makkelijk vervangbare of op te waarderen sy-
stemen en snellere verwervingsprocedures. Het derde in-
richtingsprincipe is ‘sterk innoverend vermogen’, dat vraagt 
om een Defensie-industriestrategie. Volgens dit principe 
wordt onderzoek naar arbeidsextensieve en duurzame 
oplossingen geprioriteerd en de bedrijfsvoering wordt zo 
ingericht dat snel succesvolle initiatieven kunnen worden 
opgeschaald. Het vierde en laatste principe onder deze 
eigenschap is ‘escalatiedominantie met onze partners’. Be-
langrijk is dat dit principe vraagt om investeringen in (con-
ventionele) capaciteiten om onze slagkracht te versterken. 
Hier valt ook onder dat we op het gebied van inzet propor-
tioneel bijdragen aan de NAVO en EU. 
Onder de eigenschap van Defensie ‘informatiegestuurd’ 
valt in de eerste plaats inrichtingsprincipe vijf: ‘gezagheb-
bende informatiepositie’. Het gaat om een robuuste infra-
structuur voor communicatie en commandovoering en 
gegarandeerde toegang tot onze netwerken en het elek-
tromagnetisch spectrum. Principe zes heet ‘Multidomein 
en geïntegreerd optreden’. We praten dan over genetwerkt 
optreden en integrale aansturing op verschillen niveaus 
met zeer uiteenlopende hoogtechnologische middelen en 
functies. Multidomeincommandovoering wordt de norm. 
Dat klinkt allemaal goed, hoewel niet iedereen er een dui-
delijk beeld bij zal hebben. We zien hier een relatie met de 
beleidsvarianten E en F uit de BMH.
Onder de laatste eigenschap van Defensie, ‘betrouwbare 
partner en beschermer’ vallen de laatste vier inrichtings-
principes. Principe nummer zeven luidt ‘Transparant en 
zichtbaar in een betrokken samenleving’. Prima. Nummer 
acht: ‘Inzetten op een sterker zelfredzamer Europa’. Blijkbaar 
is het nodig daar te stellen dat we gemaakte afspraken in 
EU- en NAVO-verband nakomen. In de een na laatste zin 
lezen we ook dat we, om een betrouwbare bondgenoot te 
zijn, we ons defensiebudget de komende jaren moeten la-
ten groeien, maar ook: ’rekening houdend met de ruimte 
die daarvoor beschikbaar wordt gesteld door een volgend 
kabinet’! Ik begrijp werkelijk niet waarom we in een defen-
sievisie, waarin duidelijk staat wat nodig is voor Defensie, 
alweer in onze schulp kruipen. Hiermee ontkracht je het 
hele voorgaande betoog. Het begint te kriebelen bij prin-
cipe negen ‘Inzetten op verdere specialisatie binnen NAVO en 
EU’ die sterkt riekt naar de Beleidsvariant G uit de BMH 
die zoals daar werd opgemerkt alleen werd gesteund door 
het Ministerie van Financiën. We lezen hier dat we willen 
inzetten op meer specialisatie binnen de NAVO en de EU 
en dat ieder land een natuurlijke focus heeft op bepaalde 
capaciteiten en type inzet. Het bepalen van de specialis-
men doen we aan de hand van waar we in uit blinken, maar 
‘vooralsnog blijft de huidige veelzijdige en kwalitatief ster-
ke basis van capaciteiten relevant’. En waar blinkt de Ne-
derlandse Defensie nu in uit: ‘kwalitatief goede mensen 
(politiek correcte opmerking), de F-35, onderzeeboten, ca-
paciteiten in het cyberdomein, special forces, geïntegreer-
de lucht- en raketverdediging en de Nederlandse geïnte-
greerde benadering bij inzet (wat bedoelen we daarmee?). 
We lezen verder dat specialiseren uiteindelijk betekent dat 
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we ook zaken niet meer gaan doen, die dan door onze part-
ners moeten worden overgenomen. Er wordt erkend dat 
het ons wel kwetsbaar maakt, maar dat het in de kern om 
onderling vertrouwen gaat.  Als ik dit lees, slaat de schrik 
mij om het hart. Zo dreigt uitverkoop in of van de land-
macht en als het erop aankomt mogen andere landen vie-
ze handen maken. Hoe kun je jezelf dan een betrouwbare 
partner noemen? We besluiten met inrichtingsprincipe 
tien: ‘Strategische capaciteiten voor een weerbare samenle-
ving’. Daar lezen we dat alles zelf bezitten niet mogelijk 
is; we moeten dus besluiten waar we strategisch meer 
zelfstandig zijn en waar we risico’s van afhankelijkheden 
aandurven. In dit verband wordt gesteld dat strategische 
autonomie van belang is in verschillende aspecten van de 
veiligheidsarchitectuur, zoals bepaalde gevechtskracht, 
ondersteunende capaciteiten en infrastructuur. Dit klinkt 
enigszins nuancerend, maar met wat we hiervoor lazen 
kan een gevoel van onbehagen niet worden weggenomen. 
De Defensievisie 2035 eindigt met een financieel overzicht. 
Daar lezen we dat als je zo goed mogelijk tegemoet wil 
komen aan de dreigingen, er een budget nodig is dat de 
NAVO-norm overstijgt. Er wordt gesteld dat de defensie-
visie inrichtingsprincipes geeft en dat op basis van keuzes 
die volgende kabinetten maken aan het begin van elke ka-
binetsperiode een Defensienota wordt opgesteld. In dit 
hoofdstuk staat ook een verwijzing naar de BMH, waarin 
wordt gesteld dat voor de internationaal gemaakte afspra-
ken en capaciteitsdoelstellingen forse structurele investe-
ringen van € 6,5 tot 8 miljard nodig zijn. Als we alles zo 
goed mogelijk willen inrichten is er structureel € 13 tot 17 
miljard extra nodig. Omdat niet alles kan, zijn dus keuzes 
noodzakelijk. Dat is de teneur van het financiële hoofd-
stuk, er is zoveel geld nodig dat er hoe dan ook keuzes 
moeten worden gemaakt. Bepaalt slap is de opmerking dat 
we eens zouden kunnen beginnen om het gemiddelde van 
de Europese NAVO-landen (dat ver onder de norm ligt) te 
halen voor het defensiebudget.

Ik noem ten slotte de drie ‘verdiepingsbijlagen’. Allereerst 
‘Trendanalyse 2035’, die duidelijk laat zien hoeveel ont-
wikkelingen onvoorspelbaar zijn en dus in feite de onmo-
gelijkheid van een toekomstvisie illustreert. Vervolgens 
‘Inzetscenario’s 2035’, waarop het profiel van de defensie-
organisatie is gebaseerd. Ik merk daarbij op dat de enige 
zekerheid die scenario’s bieden, is dat ze zich nooit zullen 
voordoen. En hoe kun je, als voorbeeld, nou opmerken dat 
het scenario ’Ontwikkelingen in het Arctisch gebied’ laat 
zien dat een conflict daar de komende jaren niet binnen de 
lijn der verwachtingen ligt. Wie het nieuws volgt weet dat 
dat zeer goed mogelijk is en het kan morgen plaatsvinden. 
De laatste verdiepingsbijlage gaat over. NAVO- en EU-ca-
paciteitendoelstellingen. Ik laat het hierbij.

Wat zijn ten slotte mijn algemene conclusies. De twee do-
cumenten getuigen van een gedegen stuk werk waarvan 
wij slechts de samengevatte resultaten zien. Wie niet alle 
overwegingen kent, loopt de kans verkeerde conclusies te 
trekken, dus ik kan in feite niet meer dan een indruk ge-
ven. Is de Defensievisie 2035 echt een visie? Ik sprak al over 
een extrapolatie van de bestaande situatie en bekende, 
vooral technologische’ ontwikkelingen. Die zijn relevant, 
maar in plaats van een visie levert dat veeleer een soort 
prioritietenlijstje op, waarbij al lijkt te zijn ingecalculeerd 
dat Defensie bij lange na niet zal krijgen wat het werkelijk 
nodig heeft. 
Dat de BMH binnen de gestelde financiële richtlijnen 
(zoals – 20% en budgetneutraal) tot voor Defensie onaan-
vaardbare opties komt, is te begrijpen, hoewel gevaarlijk. 
Maar een Defensievisie moet daarvan wegblijven en geen 
gevaarlijke suggesties doen. Het lijkt erop dat de Minis-
ter al op voorhand accepteert dat Defensie onvoldoende 
middelen krijgt om de huidige problemen op te lossen en 
de noodzakelijke versterkingen door te voeren om alles te 
kunnen doen wat noodzakelijk is. In feite lezen we dat als 
de extra middelen worden beperkt, keuzes noodzakelijk 
zijn en bepaalde taken niet meer worden uitgevoerd. We 
gaan dan doen waar we goed in zijn of willen gaan worden, 
op een technologisch hoog niveau. Ik lees daaruit dat het 
‘eenvoudige handwerk’ op land minder prioriteit gaat krij-
gen en blijkbaar rekenen we er dan op dat een ander land 
het vuile werk wel voor ons opknapt als het nodig is. Wie 
niet onomwonden verklaart wat nodig is voor de krijgs-
macht om een volwaardig NAVO- of EU-partner te zijn, 
loopt het risico achter het net te vissen als er door een vol-
gend kabinet keuzes moeten worden gemaakt. Als je ten-
slotte de indruk wekt dat het ook wel met iets minder kan, 
of dat we niet alles hoeven te doen, kan je erop rekenen dat 
de geboden ruimte wordt ingepikt, en dat je vervolgens de 
vraag krijgt of er nog meer gesneden kan worden. Wie wil 
vechten voor een veilige toekomst, zal zich steviger moe-
ten verweren.
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MEDEDELING WAPENOUDSTE

344E VERJAARDAG VAN HET WAPEN DER ARTILLERIE

Deze mededeling is bestemd voor alle actief dienende officieren van het Wapen der Artillerie en artilleristen die inmid-
dels de actieve dienst hebben verlaten.

Mededeling

Beste Artillerist,
Zoals u weet is het door het huidige coronavirus (COVID-19) van vitaal belang om sociaal contact te beperken en te voor-
komen dat mensen in groepen bijeenkomen. Daarom heb ik de beslissing genomen om de Artillerie Jaardag die gepland 
stond voor donderdag 14 januari 2021 in het gebruikelijke format te annuleren. 
Het niet door laten gaan van de Artillerie Jaardag 2021 is geen gemakkelijke keuze, maar in de huidige tijd waarin we 
leven, de enige juiste keuze. De Artillerie Jaardag is een grootschalig evenement waarbij ruim 500 artilleristen bij elkaar 
komen. Met de huidig opgelegde beperkingen verliest het evenement haar originele vorm en doel.

HET GOEDE NIEUWS IS: WE GAAN DIGITAAL!
Er wordt een bijeenkomst gehouden in afgeslankte vorm, zonder muziek en publiek, waarbij er wel afscheid genomen 
wordt van de dienstverlaters en waar ik ook de best geslaagde VTO leerlingen van 2020 bekend maak. Deze korte plech-
tigheid is terug te zien via de Facebook pagina van het VuursteunCommando (VustCo) en van het DGLC Koninklijke 
Landmacht op 14 januari 2021. 
Als Wapenoudste vertrouw ik erop dat u begrip kunt opbrengen voor het genomen besluit en ga ervan uit u in 2022 weer 
te mogen begroeten bij het vieren van de 345e verjaardag van de Artillerie.
Ik hoop mét u dat we het coronavirus samen snel de baas zijn zodat we terug kunnen keren naar ons normale sociale 
leven. Tot die tijd wens ik u veel gezondheid én wijsheid toe.

De Wapenoudste der Artillerie
Generaal-majoor W.S. Rietdijk

12

Mededeling Wapenoudste



EEN NIEUW WAPEN: 
ZATEN WE HIEROP TE WACHTEN?

Op 20 november 2020 is een nieuw 
Wapen opgericht, het Wapen van de 
Informatiemanoeuvre. Dit Wapen gaat 
bestaan uit twee Korpsen. Het Korps 
Inlichtingen en Veiligheid Prinses 
Alexia en het Korps Communicatie en 
Engagement Prinses Ariane. 
Natuurlijk zijn we in tijden waarin de 
Landmacht alleen maar kleiner wordt 
blij met iedere illusie van groei, maar is 
het dat ook echt of richten we iets op 
waar we niet echt beter van worden. 
Wapens en Korpsen zijn duidelijk iets 
anders dan eenheden of organisatie-
delen. Een brigade of een Afdeling 
Veldartillerie of een Pantserinfante-
riebataljon is samengesteld uit een 
aantal wapens en dienstvakken en 
meestal vinden we er ook wel ver-
schillende Korpsen terug.  
Een Wapen bepaald eigenlijk de mi-
litaire DNA van een individuele mili-
tair. Het richt min of meer zijn/haar 
persoonlijkheid, de cultuur waarin 
hij/zij is gevormd, de manier waarop 
hij/zij in de militaire werkelijkheid 
staat, kortom zijn/haar militaire iden-
titeit. Het verschil tussen een Infan-
terist en een Cavalerist is voor iedere 
militair onmiddellijk duidelijk. Wisse-
len tussen Wapens is weliswaar mo-
gelijk (registratief herindelen) maar 
blijft lastig en door de collega’s word 
je nooit echt voor “vol” aangezien. Je 
blijft altijd een oud-………. 
Korpsen zetten binnen een Wapen of 
Dienstvak nog de extra nuance aan 
binnen het DNA. De Veldartillerist en 
de Rijder zijn beide Artillerist maar 
ook heel verschillend. De verschillen 
zijn echter niet zo groot dat switchen 
tussen de Korpsen niet mogelijk is. 
Het Korps waar je beëdigd bent, blijft 
echter uiteindelijk bepalend. 
Uiteindelijk is de functie van Wapens/
Dienstvakken en Korpsen er één die 
raakt aan de zachtere kanten van ons 
beroep. Zachter maar wel essentieel. 
Het gaat over Korpsgeest, Saamhorig-

heid, Kameraadschap, Opofferings-
gezindheid, Traditie en Vriendschap. 
Deze zachte kanten maken het voor 
ons uiteindelijk mogelijk om te func-
tioneren in een omgeving waarin het 
eigenlijk onmogelijk is om te functi-
oneren namelijk tijdens de verschrik-
kingen van een gewapende strijd.  
Is het in bovenstaand licht bezien 
nuttig en nodig om een nieuw Wapen 
voor Informatiemanoeuvre op te rich-
ten? Is Informatiemanoeuvre van de-
zelfde orde als Cavalarie, of Infanterie, 
of Artillerie? Naar mijn mening niet. 
Informatiemanoeuvre is een Func-
tie van Militair Optreden zoals ook 
Slagkracht of Manoeuvre of Bescher-
ming dat zijn. Het is dus conceptueel 
gereedschap dat ons helpt om na te 
denken over militair optreden in meer 
abstracte zin. De functies van militair 
optreden worden in de uitvoering 
vertaald in de taken en opdrachten en 
die uitvoering wordt dan weer gedaan 
door militairen van meerdere Wa-
pens/Dienstvakken. Zo is Slagkracht 
een resultaat van een aanval door een 
tankpeloton maar ook van een uitwer-
kingsvuur door een batterij veldartil-
lerie. Zelfs de Hearts&Minds-campag-
ne van de sectie InfoOps is een vorm 
van Slagkracht. 
Informatiemanoeuvre is in abstracte 
zin het gebruik van informatie met 
als doel een gunstiger positie te berei-
ken ten opzichte van een tegenstan-
der. Die informatie kan komen van 
een infanteriepeloton dat een soci-
ale patrouille uitvoert, maar ook van 
een pantser-houwitser die een licht-
granaat verschiet zodat iedereen zich 
realiseert dat het ook een High Explo-
sive had kunnen zijn, zelfs een aanval 
op een deel van een vijandelijke ver-
dediging met het doel om het eigen 
zwaartepunt te verhullen is een vorm 
van informatiemanoeuvre.  
Maar is het ook “gevaarlijk” om Infor-
matiemanoeuvre te definiëren als een 

apart Wapen? Naar mijn mening zit er 
inderdaad wel een zeker risico in. Dat 
risico zit ‘m in het signaal dat we afge-
ven naar die mensen die het toepas-
sen van geweld sowieso niet zien zit-
ten. Dat zijn die mensen die militaire 
missies het liefst “opbouwmissies” 
noemen, of politionele acties, of die 
mensen die ernstig verbaasd/veront-
waardigd zijn als er bij de uitvoering 
van een bombardement ook burger-
slachtoffers vallen, die mensen zijn 
maar wat blij met een Krijgsmacht 
die niet meer vecht met “bommen 
en granaten” maar met informatie. 
Ze worden weer gevoed in hun illu-
sie van een schone oorlog waar we de 
tegenstander niet meer vernietigend 
verslaan maar slechts beïnvloeden. 
Ik misgun niemand een nieuw Wa-
pen of een nieuw baretembleem. La-
ten we echter alert zijn op het feit dat 
“anderen” aan de haal kunnen gaan 
met hele andere ideeën dan die wij 
oorspronkelijk hadden met de oprich-
ting van deze capaciteit. Informatie-
manoeuvre claimt dat ze zich vooral 
richten op de cognitieve en virtuele 
dimensie van een militaire operatie. 
Laten we vooral niet denken dat we 
daar de oorlog kunnen voeren. Het is 
een noodzakelijke voorwaarde voor 
het wezen van oorlog dat deze ver-
schrikkelijk is, dood en verderf brengt 
en onnoemelijk veel leed veroorzaakt. 
Nu vermag sociale media veel, maar 
dit nog net niet.

- TEUN TZU - 

 
“Vechten met informatie is minder 
nieuw dan het lijkt” zei de oude 
Artillerist: “Stormvuur, Stormvuur, 
Stormvuur, die boodschap kwam 
altijd prima over. Aan beide kan-
ten……”
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CONVOCATIE

OPROEP VOOR DE JAARLIJKSE 
ALGEMENE LEDENVERGADERING VOA 2020

Op grond van het bepaalde in artikel 20 t/m 23 van de statuten van onze vereniging en gebruik makend van de 
Tijdelijke wet COVID-19 roep ik namens het bestuur, het erelid, de leden, donateurs en begunstigers op tot het 
virtueel bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering (van 2020), om 14.00 uur op 29 januari 2021. 

TOELICHTING
Om de verspreiding van het coronavirus te beperken en 
gelet op de gemiddelde leeftijd van onze leden, acht het be-
stuur het niet wenselijk om een fysieke jaarvergadering te 
houden zoals gebruikelijk. Daarom is gebruik gemaakt van 
de Noodwet COVID-19 die toestaat tijdelijk af te wijken 
van wettelijke en statutaire bepalingen die gelden voor het 
houden van fysieke vergaderingen. De noodwet biedt te-
vens de mogelijkheid om van bepaalde termijnen af te wij-
ken. Hiermee wordt voorkomen dat er twijfel bestaat over 
de rechtsgeldigheid van genomen besluiten indien een 
vergadering niet verloopt volgens de wet en de statuten 
van onze vereniging. De stukken voor de jaarvergadering 
zijn gepubliceerd op www.voaweb.nl. Indien u niet over in-
ternet beschikt of geen toegang heeft tot de website kunt 
u deze opvragen bij de secretaris van de vereniging (tel 06-
27118080 of m.vanweerd@kpnmail.nl ). Mocht een lid niet 
optimaal hebben kunnen deelnemen aan de virtuele jaar-
vergadering dan zijn de genomen besluiten op basis van 
de Noodwet COVID-19 toch rechtsgeldig. De vergadering 
wordt technisch ondersteund door het Vuursteuncom-
mando. De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn 
daarbij aanwezig. Ingelogd kan worden vanaf 13.00 uur. Bij 
de aanvang van de digitale ALV zal de voorzitter de werk-
wijze en procedure toelichten. Op de dag zelf kunt u in 
noodgevallen de VOA bereiken op 06-27118080. 

AANMELDING 
De jaarvergadering zal uitsluitend digitaal te volgen zijn. 
Als u de digitale vergadering wilt bijwonen, dient u zich 
uiterlijk 22 januari 2021 aan te melden bij m.vanweerd@
kpnmail.nl . Op het mailadres waarmee u zich aanmeldt, 
ontvangt u ook tijdig de link voor toegang tot de digitale 
ALV. Er zal een beperkte mogelijkheid zijn voor een chat-
functie tijdens de vergadering. 

HET STELLEN VAN VRAGEN 
Leden kunnen via een vragenformulier vragen aan het be-
stuur stellen over onderwerpen die op de agenda staan van 
de ALV en over algemene onderwerpen. Dit formulier kan 
per e-mail worden gestuurd aan m.vanweerd@kpnmail.nl 
of schriftelijk per post aan Secretaris VOA, Van Ewijkweg 
29; 6861ZC Oosterbeek. De gestelde vragen dienen 15 ja-
nuari 2021 in het bezit te zijn van de secretaris. 

HET STEMMEN 
Het stemrecht kan worden uitgeoefend tijdens de digita-
le ALV. De voorzitter zal steeds tijdig aangeven wanneer 
de stemming is geopend en wordt gesloten. De procedu-
re stemmen tijdens de vergadering zal ook nader worden 
toegelicht tijdens de vergadering. Als u de digitale verga-
dering niet bijwoont kunt u gebruikmaken van het stem-
formulier. Het formulier dient te worden verzonden aan 
m.vanweerd@kpnmail.nl of per post aan Secretaris VOA, 
Van Ewijkweg 29; 6861ZC Oosterbeek en uiterlijk in het 
bezit te zijn van de secretaris op 1 februari 2021 

UITSLAG STEMMING 
Het resultaat van de stemming is een optelsom van de digi-
tale stemming en de ontvangen stemformulieren per post. 
De uitslag wordt uiterlijk 10 februari 2021 per e-mail ge-
stuurd naar deelnemers aan de digitale vergadering én de 
leden van de ledenraad en per e-mail / post naar de
leden die stemden per post. De leden van de ledenraad 
wordt verzocht hun leden te informeren. 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VOA 2020
1. Opening 
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Vaststelling van de notulen van de 71ste en 72ste alge-

mene ledenvergadering (stemming 1)
4. Gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2019:

a. Jaarverslag van de secretaris;
b. Jaarverslag van de penningmeester en jaarrekening;
c. Verslag van de kascommissie 2019;
d. Dechargeverlening leden bestuur voor het gevoer-

de beleid. (stemming 2)
5. Begroting 2020 (stemming 3)
6. Benoeming van drie leden en een reserve lid van de 

kascommissie 2020 (stemming 4)
7. (Her) benoemingen; (stemming 5)
8. Verenigingstijdschrift Sinte Barbara en VOAWeb.nl;
9. Vaststellen afdeling voor de organisatie van de algeme-

ne ledenvergadering 2021 (Afd UNH en ZW) en 2022 
(Afd OLD);

10. Vaststellen Statutenwijziging; (stemming 6)
11. Vaststellen wijziging Huishoudelijk Reglement; (stem-

ming 7)
12. Rondvraag / Beantwoording vragen van leden;
13. Sluiting

14

Mededeling Secretaris



CONTRIBUTIE VOA-LIDMAATSCHAP 2021

2021
De contributie blijft onveranderd € 25 
voor leden, begunstigers en donateurs 
die via de automatische incasso beta-
len.
Voor leden, begunstigers en dona-
teurs die niet via automatische in-
casso betalen, is het lidmaatschaps-
geld €27 als zij voor het eind van 
dit jaar hun contributie voor 2021 
overmaken op rekeningnummer 
NL 58 INGB 0000 0023 71 t.n.v. Ver-
eniging Officieren Artillerie en onder 
vermelding 2021. Betalen zij niet voor 
het eind van dit jaar, dan zal € 35 in re-
kening worden gebracht vanwege de 
grote extra werklast die dat met zich 
meebrengt. Ik verzoek u dringend tij-
dig te betalen. 

Als een automatische incasso is ge-
storneerd, wordt eveneens € 35 in 
rekening gebracht om de contributie 
alsnog te innen, aangezien automati-
sche incasso dan niet meer mogelijk 
is.

De inning van de contributie voor het 
jaar 2021 via automatische incasso 
zal plaatsvinden in de maanden janu-
ari voor de leden van de namen begin-
nen met de letters L tot en met Z en in 
februari voor leden van wie de namen 
beginnen met de letters A tot en met 
K. Zorg dat u voldoende saldo op uw 
rekening heeft staan.

2019 EN 2020
24 leden hebben hun contributie 
voor 2019 nog niet betaald, ook niet 
na aanschrijving, 80 leden moe-
ten hun contributie 2020 nog beta-
len. Ik verzoek deze leden het ver-
schuldigde bedrag voor deze jaren 
over te maken op rekeningnummer 
NL 58 INGB 0000 0023 71 t.n.v. Ver-
eniging Officieren Artillerie, onder 
vermelding van het jaar. Doen zij dit 
voor het eind van dit jaar, betalen zij € 
27 voor elk jaar achterstallige contri-
butie in plaats van € 35.

Roeland van Santvoord
Lkol R der Artillerie bd
Penningmeester VOA
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MEDAILLE-UITREIKING KOSOVO
Luitenant-generaal buiten dienst Ton van Loon is op 4 december 2020 op de Legerplaats bij Oldebroek on-
derscheiden met de Kosovaarse “Order of Freedom”. Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn “buitengewo-
ne bijdrage aan de vrijheid en vrede in Kosovo”.

Ambassadeur Lirim Greiçevci van Kosovo reikte de 
medaille uit, waarna zijn dochter Heleen die van-
wege de COVID-19-maatregelen opspeldde. Bij de 

uitreiking waren onder anderen Commandant der Strijd-
krachten luitenant-admiraal Rob Bauer en Commandant 
Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen 
aanwezig. Daarnaast waren er op verzoek van de generaal 
zoveel mogelijk KFOR 1 veteranen aanwezig.
Generaal Van Loon was in 1999 commandant van de ar-
tilleristen die als onderdeel van de NAVO-vredesmacht 
KFOR naar Kosovo werden gestuurd. De zwaarbewapende 
Nederlandse troepen hadden onder meer de taak om het 
staakt-het-vuren tussen de Serviërs en de Kosovaarse Al-
banezen te handhaven.
In Nederland is deze bijdrage aan missie Kosovo (1999) 
grotendeels vergeten. Maar in het land zelf niet. Neder-
landse militairen worden er gezien als bevrijders. Met de 
toekenning van een hoge Kosovaarse onderscheiding aan 
hun commandant Ton van Loon kregen ze hier dik twee 
decennia na dato erkenning voor

Het conflict in Kosovo was een nabrander van de vuurzee 
die een paar jaar eerder door voormalig Joegoslavië trok, 
met als dieptepunt de genocide van Srebrenica. Terwijl de 
rust op de Balkan leek te zijn teruggekeerd, begon het in 
1998 in Kosovo opnieuw te broeien. De voormalige provin-
cie van Joegoslavië wilde onafhankelijkheid, maar Servië 
beschouwde Kosovo als eigen grondgebied.
De meerderheid van de Kosovaarse bevolking bestond uit 
Albanezen, maar de macht was stevig in handen van de 
Serviërs. De Dayton vredesakkoorden van 1995 verzuim-
den de situatie op te lossen. Het gevolg was een guerrilla 
tussen de Servische officials en politiemensen en het Koso-
vaarse bevrijdingsleger UCK. Tegelijkertijd beseft generaal 
van Loon terugkijkend dat de missie een zware wissel heeft 
getrokken op zijn mensen. Exacte cijfers kent hij niet, maar 
hij vermoedt dat er meer dan gemiddeld veel naar Koso-
vo uitgezonden militairen zijn die last hebben van gees-
telijke problemen zoals de posttraumatische stressstoornis 
(PTSS). Drie van hen waren op zijn verzoek bij de medail-
le-uitreiking aanwezig. „Dat is belangrijk omdat deze on-
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derscheiding ook voor hen is en ze laat zien hoe waardevol 
het werk is geweest waaraan zij blijvend leed over hebben 
gehouden”, volgens Van Loon. „Ik snap heel goed de im-
pact die Kosovo op hen heeft gehad, want ik ben er zelf 
ook niet zonder schade vandaan gekomen. Ik kan de geur 
van de massagraven nog steeds ruiken en vergeet nooit 
meer wat ik daar heb gezien. Tegelijkertijd hebben we daar 
echt het verschil kunnen maken omdat we er de wapens, 
mensen en het mandaat voor kregen van de politieke en 
militaire top vlak na Srebrenica.”
In het voorjaar van ’99 besloot de NAVO tot actie over te 
gaan. NAVO-jachtvliegtuigen – waaronder Nederlandse 
F-16’s – bombardeerden de Serviërs terug naar de onder-
handelingstafel. 9 juni kwam er een wapenstilstand. Daar-
na was het aan grondtroepen van de NAVO-macht KFOR 
om orde te gaan scheppen in de chaos.
Het was voor Nederland de eerste grote missie na Srebre-
nica. Er werd dan ook niets aan het toeval overgelaten. Zo 
werd 11 Afdeling Rijdende Artillerie ingezet met de M109. 
1 Geniebataljon leverde bijna 1.000 militairen om tenten 
op te zetten en opbouw- en herstelwerk te verrichten aan 
bruggen en huizen.
De missie had op veel militairen grote impact, zo haalde 
Van Loon aan in zijn dankwoord. “Enorme, soms schok-
kende, ervaringen hebben een diepe indruk achtergelaten. 

Sommigen van ons lijden daar ook vandaag nog onder. Wij 
hebben een heel zware maar ook heel erg zinvolle uitzen-
ding gedaan. Wij hebben dat samengedaan, daarom is dit 
ook onze onderscheiding.”
Van Loon ziet de medaille dan ook als een “hernieuwde 
erkenning” van de inzet. “We hebben het samen met an-
dere Nederlandse militairen gedaan. Zowel naast ons op 
Canuba hill, maar ook met onze opvolgers die vaak verge-
ten worden. Deze medaille is daarmee ook een erkenning 
voor Nederland en de Nederlandse veteranen.”
De generaal treedt met de onderscheiding in de voetspo-
ren van onder anderen Bill Clinton. “Toen Clinton de me-
daille kreeg, zeiden hij en de president van Kosovo dat de 
echte onderscheiding de vrede voor Kosovo is. Daar sluit ik 
mij volledig bij aan”, zei hij tijdens de uitreiking. “We kwa-
men in actie tegen etnische zuiveringen, het wegjagen van 
mensen uit hun huizen en het vermoorden van onschuldi-
ge burgers. Om in de positie te komen om echt een verschil 
te maken, is de onderscheiding die maar weinigen krijgen.
Beluister een podcast van LandmachtFM, waarin Van 
Loon over zijn ervaringen vertelt. Dat kan via de link htt-
ps://linktr.ee/landmachtfm.

Bronnen: Telegraaf 5 december 2020; Olof van Joolen
www.defensie.nl 4 december 2020 Foto’s: H. Dijkstra

NIEUWE BATTERIJOPPERWACHTMEESTER VOOR 
13 LUCHTVERDEDIGINGSBATTERIJ ‘YPENBURG’  

Op 1 oktober heeft de (toen nog) opperwacht-
meester Erwin Kleijburg de functie van batterijop-
perwachtmeester overgedragen aan zijn rangenoot 
Bert Weideveld. Commandant 13 Luchtverdedi-
gingsbatterij ‘Ypenburg’ Majoor Wesley Dijkshoorn 
benadrukte in zijn toespraak het belang van de 
batterijopperwachtmeester voor de eenheid. De 
batterijopperwachtmeester is de verbindende fac-
tor tussen de commandant, de staf, de ondercommandanten en de werkvloer, hij houdt toezicht op de 
normen en waarden en bewaakt het domein van de onderofficier en de tradities van de eenheid. 

In zijn toespraak bedankte Majoor Dijkshoorn opper-
wachtmeester Kleijburg voor zijn tomeloze inzet en gaf 
de opperwachtmeester het woord om terug te kijken op 
zijn periode bij de batterij. In zijn toespraak wenste Kle-
ijburg zijn opvolger Weideveld veel succes in zijn nieu-
we functie en bedankte zijn collega’s met de woorden 
‘Naast Moed, Toewijding, Veerkracht heeft vooral jullie 
steun mij geholpen in het uitvoeren van deze mooie 
functie. Dank jullie wel.’ Na de toespraak werd de stok 
van de batterijopperwachtmeester, en daarmee zijn 
functie, volgens traditie overgedragen.

De aantredend batterijopperwachtmeester Weideveld 
gaf bij zijn toespraak aan dat zijn deur voor iedereen 
openstaat en er samen met al het andere personeel van 
de batterij een mooie tijd van wil maken. 

Aan het einde van de ceremonie is Erwin Kleijburg door 
Commandant 13 Luchtverdedigingsbatterij ‘Ypenburg’ 
bevorderd tot adjudant. Die rang is verbonden aan zijn 
nieuwe functie als opleider niveau IV & Advance bij 
het Opleidings- en Trainingscentrum Grondgebonden 
Lucht- & Raketverdediging.
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ADJUDANT MENTING NIEUWE KORPSADJUDANT 
GRONDGEBONDEN LUCHTVERDEDIGING.

Het Korps Grondgebonden Luchtverdediging (GLVD) heeft een nieuwe Korpsadjudant (KA). Op 17 september 
droeg adjudant Tonnis tijdens een indrukwekkende ceremonie op de Luitenant-generaal Best kazerne te Vre-
depeel zijn functie over aan adjudant Menting.

Door noodzakelijke Corona-maatregelen werd 
de ceremonie in aangepaste vorm uitge-
voerd. Het aantal gasten was beperkt en er 

is in de opstelling van militairen en gasten reke-
ning gehouden met gepaste afstand. Dit leverde 
een nooit eerder vertoonde opstelling op tijdens 
een functie-overdracht.
Adjudant Tonnis werd tijdens de ceremo-
nie verrast door Burgemeester Fränzel van 
Gemeente Sint Anthonis. Voor verdiensten 
voor de gemeenschap Westerbeek 
ontving Tonnis de Koninklijke 
onderscheiding: Ridder in 
de orde van Oranje Nassau 
met zwaarden. Korpscom-
mandant kolonel Kuij-
pers roemde de inzet van 
Tonnis tijdens de afge-
lopen 13 jaar.
Wapenoudste Briga-
de-generaal Rietdijk 
maakte van de gele-

genheid gebruik om wachtmeester-1 Martijn de 
Artillerie legpenning te overhandigen voor zijn 

inzet voor het Korps Luchtdoelartillerie.

Namens alle Nederlandse luchtverdedigers 
danken wij adjudant Tonnis voor zijn initi-

atieven en inspanning en wensen wij 
adjudant Menting veel succes en 

geluk in het uitvoeren van deze 
eervolle functie.
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Rheinmetall Defence wants to 
provide the customer the maxi-
mum in performance in esta-

blished in service artillery systems. 
The artillery portfolio of Rheinmetall 
Defence includes the L52-gun system, 
wide range of ammunition types va-
rying from fragmenting to illuminati-
on and screening as well as the com-
plete range of modular propulsion 
charges. As an example: the L52-gun 
system as integrated in PzH2000, the 
M1711A1 (fragmenting type of the AS-
SEGAI family) and DM92 modular 
propulsion charge are all from ONE 
RHEINMETALL, enabling a 40-km 
range capability. 

EXTENDED RANGE CAPABILITY
The combined expertise in weapon 
systems, charges and ammunition 
enables Rheinmetall Defence to pro-
vide solutions today for up to >60km 
and in future up to >80 km with con-
ventional ammunition, including 
Boat Tail, Base Bleed and with mature 
capabilities in rocket assisted V LAP. 
Rheinmetall Defence did not calculate 
these ranges, but has proven this ex-
tended range capability during a firing 

campaign in November 2019 at the fi-
ring range Alkantpan in South-Africa.

This firing campaign showed the ca-
pabilities of the current technologies 
as well as forecasted capabilities ba-
sed on improved system interfaces 
while using in-service systems. This 
includes capabilities fulfilling the 
NATO-standard for Joint Ballistics 
Memorandum of Understanding (JB-
MoU) completely as well as capabili-
ties outside this envelop but creating 
a new era. 
The firing campaign resulted in wor-
ld-record-worthy ranges – fired with 
a range of in-service systems. An 
outstanding 76 kilometer range was 
achieved with the G6-Houwitzer (L52 
/ 25L) – at this moment the largest 
distance known with conventional 
155mm Ammunition – while using a 
PzH gun system (L52 / 23 L), a range 
of 67 kilometer was achieved. The use 
of a L39-system still resulted in an im-
pact at 54 kilometer range. 
 
The achievements were the result 
of combining the newly develop-
ment Top Charge from Nitrochemie 

RHEINMETALL DEFENCE 

THE TECHNOLOGY GROUP 
FOR MOBILITY AND SECURI-
TY
As a leading European systems sup-
plier for armed forces technology, 
Rheinmetall Defence has many 
years of experience and innovation 
in armored vehicles, weapons and 
ammunition and in the areas of air 
defence and electronics. Rheinme-
tall Defence continuously sets new 
technological standards. This ma-
kes Rheinmetall Defence a strong 
and reliable partner to the German 
and Dutch armed forces, their allies 
and friendly armies.

INDIRECT FIRE – A CONTINUOUS 
SEARCH FOR IMPROVEMENTS

In the last Edition of Sinte Barbara, an article was printed referring to 
the new Framework Contract for the delivery of the overall Artillery 
Portfolio, based on the conventional ammunition types of the ASSEGAI 
family. At the end of the article, reference was made by Col. Hoefsloot 
to new innovations in the field of Gun-tubed Artillery that Rheinmetall 
Defence is working on. This article will highlight some of these upco-
ming novelties to meet upcoming requirements of the Indirect Fires 
community.
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(Rheinmetall Joined Venture) and the 
ASSEGAI’s V-LAP ammunition type 
from RDM (another Rheinmetall 
Joined Venture). Nevertheless, also  
the combination of the Top Charge 
with in-service ammunition types 
such as DM121 (in Germany) and 
M1711 (in The Netherlands) resulted 
in a significant 10%+ range increase. 
The firing campaign showed that the 
chosen set-up outperforms all other 
combinations, based on the chosen 
limitation of using in-service Howit-
zer Gun systems. 
 
However this should not be seen as 
a limitation but mandatory since 
these Systems will be in-service for 
the next 15 years or so. As it is also 
to expected that the number of own 
systems might still remain rather low 
compared to opposite sides, an indi-
rect firing system with a maximum 
length of the arm seems essential. 
Therefor the German Army is wor-
king towards a future requirement of 
70+ km range for deep strike engage-
ments with Gun-tubed artillery. 
 
At the moment an extended range 
over 75 kilometers (@ ICAO conditi-
ons) is to be met – only non-JBMoU 
combinations can be expected, and 
of course are under development to 
learn and meet future requirements. 
As mentioned earlier in the article, 
the firing campaign was conduc-
ted with ammunition types based 
on Base Bleed (M1711) and Rocket 
motor (V-LAP) technologies. Where 
the Base Bleed is simple gas produ-
cing device reducing the Base Drag 
resulting in 25% range increase, the 
Rocket Motor technology is a more 
complex device reducing the Base 
Drag as well as providing an addi-
tional impulse. The benefit of this 

additional impulse is based upon a 
trade-off between external ballistics 
and explosive payload. The choice for 
a Rocket Motor Technology is also 
favoured above other technologies 
like RAMJET, which both have been 
tested by Rheinmetall Defence since 
the late 90’s, as this technology also 
enable sufficient space for payload 
(i.e. fragmenting body) as for precisi-
on kits, like PGK. 
A Rocket Motor-based design also 
enables a JBMoU-compliant design. 
With the inclusion of precision kits 
comes a penalty of increased projecti-
le drag and a loss of range. The use of 
the Top Charge provides the projec-
tile with sufficient launch velocity to 
compensate this range loss and main-
tain the high degree of accuracy.

OTHER INNOVATIONS
Next to development in the field of 
long range capability, Rheinmetall 
Defence is also working at the lower 
end of the range spectrum. A new 
modular propulsion charge is ready 
for qualification, and it will meet the 
user requirements to enable train-
as-you-fight. This concept will ena-
ble dynamic firing with PzH2000 at 
most of the available training facili-
ties, not only in terms of minimum 
range but also in creating more bal-
listic solutions via increased range 
overlap while using multiple propul-
sion charges.

At the same test campaign, Rheinme-
tall Defence also showed its solution 
for ranges up to 8 kilometer. While 
using proven technologies, Rhein-
metall’s 120MM Mortar Concept is a 
modular and aiming-automated pro-
duct. MWS120 provides the user with 
unique possibilities to ensure rapid 
deployment and high rate of fire in 
an easy to maintain system, with a 
focus on keeping weight and non-ne-
cessary technology as low as possible. 
The MWS120 uses manual loading 
(via a built-in loaders platform) to en-
sure the highest possible rate of fire. 
A high rate of fire in return provides 
excellent shoot and scoot capabilities 
while keeping the Mean Rounds Bet-
ween Failure (MRBF) as low as possi-
ble. The combination of highly effec-
tive ammunition types with rapid fire 
and high-level precision provides the 
user with a combat enabler.
 
The live firings with the MWS120 
Prototype demonstrated the comple-
tion of a mission (from receiving a fire 
mission, conduct multi-round firing 
at two separate (>300 mil) targets and 
having the weapon back to transport 
mode) in less than 2 minutes.
Last but not least – Rheinmetall De-
fence is also working on optimizing 
the modular build-up of its ammuni-
tion types. Such a modular build-up 
will create logistic benefits but also 
creates a potential for a variety of 
effects and special requirements to 
fulfill missions beyond the pre-said 
ranges with the highest possible ac-
curacy and efficiency.
Hopefully we have shown you with 
this article that there are continuo-
usly searches for improvements 
in the field of Indirect Firing, and 
Rheinmetall Defence’s aim is to find 
and fulfill them.

Martin van de Voorde
martin.vandevoorde@rheinmetall.com
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Feuilleton

DEEL IV

KOLONIALE ONAFHANKELIJKHEIDSSTRIJD IN 
NEDERLANDS INDIE

In dit vierde en laatste deel van het feuilleton, geschreven door voormalig artillerie officier Erik Becking, 
volgen we opnieuw de twee hoofdrolspelers Dick van Geffen en Leo Piek, die als vertegenwoordigers 
van een grote groep gewone Nederlandse, Indische en Molukse jongens in het verre Indonesie hun 
plicht deden.

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’ 
Op Midden-Java was de Tweede Politionele Actie in vol-
le gang. De Indonesische strijdkrachten hanteerden de 
‘Tactiek der Verschroeide aarde’ en vernielden alles wat 
voor de KL en KNIL-strijdkrachten van nut zou kunnen 
zijn. Magelang lag halverwege de opmars route van het 
Andjing Nica-bataljon en werd zwaar getroffen door het 
oorlogsgeweld. In deze stad werden de drie blanke Ne-

derlandse kinderen Dolf, Stans en Guus Marks gevangen 
gehouden, door de als weeshuis-directeur vermomde 
crimineel Pah Sugèn. De kinderen Marks gingen toen 
nog door het leven onder hun Javaanse namen, respec-
tievelijk Sunarto, Suharti en Sjugito.

Andjing Nica zag reeds van verre aan de zwarte rookwol-
ken dat het mis was in Magelang en haastte zich naar 
de stad. Zij konden helaas niet voorkomen dat de weg-
trekkende Indonesische soldaten alles in brand staken 
en vreselijke misdaden begingen. Zo was Suharti getuige 
van een massamoord in de gevangenis, waar onder ande-
re de held van velen, zanger King Ngoko, werd vermoord.
Magelang werd ’s nachts ingenomen door Andjing Nica 
en de volgende dag reden de foeriers Dick van Geffen en 
Leo Piek de stad in met ‘Veel Geschreew… maar… Wei-
nig wol’, hun kantinewagen. In hun schuilplaats kregen 
zij na het werk bezoek van de Ambonese sergeant Hia 
en hiermee begon een avontuur dat hun leven zou ver-
anderen.

Protestleuzen op een muur in Djokja (Bron Beeldbank NIMH).
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MENSENREDDERS
Op Java liepen drie jaar na de capi-
tulatie van Japan, nog duizenden 
Nederlandse vrouwen en kinderen 
ontheemd rond. Iedereen moest naar 
hen uitkijken en Sergeant Hia van de 
Militaire Inlichtingendienst had lijs-
ten meegekregen, maar vanwege hun 
Indonesische namen stonden de kin-
deren van Marks daar niet op.

Hia kwam hen op het spoor dankzij de 
Indische chef-kok, sergeant-majoor 
Kit Schuiving van het Andjing NI-
CA-bataljon, die een haveloos zwer-
vertje tegenkwam en in het schuwe, 
vuilbruine gezicht twee groene ogen 
zag die hem angstig aankeken. Dit 
moest zeker een van de vele vermisten 
zijn en hij vroeg zijn naam.
‘Sunarto toean.’ Schuiving liet zich 
niet misleiden door die Javaanse 
naam.
‘Sunarto, wil je wat eten? Je zult wel 
honger hebben... ga je mee?’ Legde 
zijn arm om de schouder van de ma-
gere jongen en samen liepen ze naar 
het kamp, waar de kok zich over hem 
ontfermde. Al snel achter kwam Kit 
erachter dat zijn echte naam Dolf 
Marks was, inderdaad een vermiste 
Hollander. Dolf vertelde dat ook zijn 
broertje en zusje in Magelang gevan-
gen werden gehouden in het huis van 
Pah Sugèn...

~

De Nederlandse soldaten werden niet 
zo feestelijk ontvangen als de Jappen 
vijf jaar geleden, maar van vijandig-
heid was ook niet veel te merken. De 
mensen leken blij met de met lek-
kernijen strooiende Belanda’s, maar 
toonden die blijdschap niet openlijk, 
omdat de stad nog vol zat met solda-
ten van TNI en Hisbullah.
Toch pikten de meeste inwoners van 
Magelang hun graantje mee. Behalve 
in huize Sugèn, waar nog steeds hon-
ger werd geleden en daarom vroeg 
Sjugito of hij in de stad naar eten kon 
zoeken. Dat mocht, maar er moest 
een soldaat met hem mee en zijn zus 
Suharti bleef hier... als hij niet terug 
zou komen of de vijand zou vertellen 
dat er in dit huis soldaten waren, dan 
zou er wat met haar gebeuren...
Sjugito vroeg of Enoch mee mocht, 
Pah knikte en daar gingen ze.
Zodra ze op straat waren stelde Sju-
gito voor om naar het Belanda leger-
kamp te gaan. Misschien kregen ze 
daar wat te eten. Enoch vond dat een 
heel slecht idee. Hij was bang dat de 
Belanda’s hen zouden doodschieten. 
Maar honger overwon zijn angst en 
ze gingen. Een andere keus hadden ze 
niet, want Magelang lag in puin. Ze 
vonden het legerkamp en vol bravou-
re stapten ze naar de zwaarbewapen-
de soldaten bij de ingang. In gebrek-
kig Nederlands legden ze uit dat ze 
weeskinderen waren en vroegen of 
ze naar de keuken mochten. Een van 

de wachtposten kreeg medelijden en 
stuurde hen naar de koks, van wie ze 
een doos legerrantsoenen kregen… 
stoofschotel van rijst met corned beef 
in blik.
De jongens waanden zich in de hemel 
en achter een muurtje prutsten ze een 
blik open. Het feestmaal begon, tot… 
Sjugito op het pleintje een jongen zag 
lopen, ook op zoek naar eten.
‘Dat lijkt Sunarto wel.’ Hij wilde net 
roepen toen Sunarto werd gearres-
teerd door een Nederlandse patrouil-
le...

De Chef-kok meldde de vondst bij zijn 
commandant en een klein uur later 
moest Schuiving zich melden, samen 
met de jongen. Naast de kapitein zat 
een donkere sergeant van de Inlich-
tingendienst. Dolf was op van de ze-
nuwen en verstond de Nederlandse 
taal maar amper, daarom ging serge-
ant Hia over op Maleis. Dolf vertelde 
waar zijn broertje en zusje gevangen 
werden gehouden en door wie...
‘Pah Sugèn?! Je bedoelt luitenant 
Sugèn van de Siliwangi-divisie?’ vroeg 
sergeant Hia. Dolf had geen idee, hij 
wist wèl dat Sugèn vaak in uniform 
liep. Sergeant Hia vertelde dat de man 
Inlichtingenofficier van de TNI was 
en vriend van generaal Nasution, de 
Commandant van de vijandelijke divi-
sie. Om zijn werk te kunnen doen had 
Sugèn zich vermomd als weeshuis-di-
recteur.

foto 2.  Een groepje strijders van de 
TNI heeft zich overgegeven aan een 
Nederlandse eenheid. 1948 (Bron 
Beeldbank NIMH)

foto 3.  Cadi in Nederlands-Indië (Bron Beeldbank NIMH)
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De gevechten waren nog in volle 
gang en de kapitein liet de zaak over 
aan Hia. Schuiving mocht Dolf bij 
zich houden en wees Hia op die twee 
foeriers met hun kantinewagen, mis-
schien konden zij die andere kinderen 
ophalen, dat waren flinke kerels die je 
om een boodschap kon sturen en bo-
vendien hadden alle andere soldaten 
het te druk met de vijand, die nog ver-
re van verslagen was.

In hun schuilplaats trof sergeant Hia 
de foeriers Dick en Leo en deed het 
verhaal over de twee kinderen die 
door de TNI gevangen werden gehou-
den. Hij vertelde erbij dat het ging om 
de beruchte luitenant Sugèn en dat 
het een gevaarlijke operatie betrof, dat 
snelheid geboden was en hij niemand 
anders wist. Leo en Dick vonden het 
spannend, maar waren geen lafaards 
en aarzelden geen moment. Natuur-
lijk zouden zij het doen!

De Ambonese sergeant had de plek 
reeds verkend en na wat voorberei-
dingen zou hij terugkomen om alles 
goed door te spreken.
Een uur later was Hia terug... hij had 
het meisje Stans gesproken en haar 
gezegd dat zij en Guus de volgende 
dag door twee militairen zouden wor-
den opgehaald. Leo en Dick moesten 
doen alsof zij hun ooms waren.

Sjugito en zijn vriend Enoch Sannian 
waren in de veronderstelling dat Sun-
arto werd gearresteerd toen twee Hol-
landse soldaten hem meenamen naar 
hun kamp. Het voorval vertelden zij 
niet aan Suharti, die had het al moei-
lijk genoeg. Zij moest de voorkamer 
schoonhouden en het erf aanvegen, 
de rest van de tijd moest ze binnen op 
een tampatje blijven zitten... het blan-
ke gijzelaartje en haar broertje waren 
de levensverzekering van Pah Sugèn.
Enoch was één van de TNI-soldaten 
die in het koloniale huis verborgen 
zat. Hij moest de gijzelaars bewaken 
en Pah Sugèn vertrouwde hem volle-
dig. Wat Pah niet wist, was dat Enoch 
al jaren bevriend was met de Marksjes. 
Zijn taak bestond onder andere uit de 
sluitronde aan het eind van de dag en 
’s ochtends hetzelfde ritueel in om-
gekeerde volgorde. In de kamer waar 
Suharti werd vastgehouden stond een 

rode bank en een tafel met een dik 
kleed. Enoch liet haar iedere avond 
op de bank liggen en dekte haar toe 
met het tafelkleed. ‘s Ochtends maak-
te hij haar als eerste wakker en legde 
het kleed netjes terug, zodat niemand 
zou zien dat het ook als deken werd 
gebruikt. Suharti ging dan weer in de 
hoek zitten alsof er niets was gebeurd.
Zodra het licht werd moest ze het erf 
aanvegen en vooral goed op de weg 
letten… en Pah waarschuwen als er 
Belanda-soldaten aankwamen. Daar-
om loerde ze voortdurend tussen de 
bladeren door naar wat er op straat 
gebeurde. Plots hoorde ze iemand 
zachtjes roepen;
‘Constance... Stans...’
‘Hoe kan dat nou?’ Dacht ze, die naam 
had ze al jaren niet gehoord en was 
vergeten dat dat haar echte naam was. 
Opnieuw zachtjes;
‘Stans... Stans...’
Nieuwsgierig keek ze eens goed en zag 
aan de andere kant van de haag een 
Ambonese soldaat staan. Hij fluister-
de weer;

‘Stans, kom eens hier.’
‘Maar ik ben Suharti’, zei ze toen ze al 
vegend dichterbij was gekomen.
‘Ja, maar je bent toch ook Constance 
Marks?’ Haar hart sloeg over terwijl 
haar geheugen zijn werk deed.
‘Ja... vroeger’, zei ze tegen sergeant 
Hia.
‘Luister goed, doe zo gewoon mo-
gelijk… blijf vegen... morgen komen 
twee Hollandse soldaten jou en je 

broertje hier ophalen. Je moet dan net 
doen alsof het jullie ooms zijn... en 
zorg dat Guus er ook bij is... Stans, heb 
je me begrepen?’
In trance knikte Stans en toen ze op-
keek van haar veegwerk was de man 
verdwenen. Ze keek snel om zich heen 
of niemand het had gezien.
‘Nee, niemand’, dacht ze, ‘maar hoe 
krijg ik Sjugito hier?’En begon gelijk 
met de voorbereidingen… ze zeurde 
net zo lang dat ze haar broertje bij zich 
wilde hebben, tot ze haar zin kreeg.

De volgende dag was zij aan het vegen 
en zat Sjugito op de trap toen er plot-
seling twee Hollandse soldaten het erf 
op stapten.
‘Dag Stans, dag Guus, hier zijn we dan, 
oom Leo en oom Dick... kom geef me 
een knuffel.’
Als ware toneelspelers gaven Guus en 
Stans hun ‘ooms’ een knuffel. De twee 
kinderen konden hun geluk niet op 
en verloren zich in het moment, tot 
dat bruut werd verstoord door Maleis 
gebrul.

Ineens stond het erf vol boze Javanen 
met pistolen in de aanslag... gericht 
op oom Dick en oom Leo. Die bleven 
ijzig kalm en drukten ieder een kind 
tegen zich aan, Leo had Guus en Dick 
hield Stans stevig vast.
‘Wij komen onze nicht en neef op-
halen, wij zijn hun ooms!’ Hun leven 
stond op het spel, maar lieten de kin-
deren niet meer los. Van angst geen 
spoor op de gezichten van de Hollan-

foto 4. KNIL militairen van diverse herkomst Nederlander, Surinamer, Ambonees, Timo-
rees, Menadonees, Soendanees en Javaan. (Bron Beeldbank NIMH)
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ders... wel van boze vastberadenheid... 
de dood of de gladiolen, straalden ze 
uit. De kinderen waren wèl bang... zíj 
wisten waar die bruine soldaten toe 
in staat waren. Ze dreven Leo en Dick 
het huis in, waar ze in de voorkamer 
onder schot werden gehouden, maar 
de mannen lieten hun kind niet los... 
geen moment.

Daar kwam Pah Sugèn de kamer binnen.
Suharti en Sjugito verstonden niets 
van de hevige ruzie in het Nederlands, 
zo lang hadden ze die taal al niet ge-
hoord. Suharti had gezien hoe wreed 
Pah kon zijn en was doodsbang… er 
werd geschreeuwd, gescholden en 
soms gewoon gepraat. Oom Dick 
praatte het meeste en was totaal niet 
bang voor de beruchte TNI-officier. 
Ze klemden de kinderen tegen zich 
aan om te voorkomen dat die pelop-
pers hen ineens weg zouden grissen.
Na een tijdje gebeurde iets totaal on-
verwachts... Sugèn leek uitgepraat en 
met een wegwerpgebaar zei hij;
‘Ajo, pergi ke sana, membawa itu anak 
belanda, ajo, ikut, ikut...’

Dick en Leo verstónden het niet maar 
begrépen het des te beter en liepen 
gelijk naar de deur, terwijl de soldaten 
hun pistolen lieten zakken. Doodkalm 
riep Dick toen hij naar buiten stapte;
‘Trima kassi toean!’ Maar nadat Sugèn 
had gezegd dat ze snel moesten weg-
wezen met die belanda-kinderen, 
was hijzelf alweer verdwenen, en op 
hun gemak met ieder een kind aan de 
hand, wandelden ze de straat op, de 
hoek om en weg waren ze.

VAN DE HEL IN DE HEMEL
In de gammele opslagloods stond de 
imposante soldatenwagen... heel an-
ders dan de tanks, pantserwagens en 
gewone legertrucks die zij tot dan toe 
hadden gezien. Het was een gewo-
ne, moderne vrachtwagen, maar dan 
groen geverfd. Het was een wonder op 
wielen en zij waanden zich in de he-
mel. De twee vieze, misvormde kinde-
ren keken ademloos... zoiets hadden 
ze nog nooit gezien.
‘Hebben jullie trouwens nog spullen in 
het huis liggen?’ Hoorden ze iemand 
in het Hollands vragen, vreemde taal, 
zo hard, zo bekend... O, het was de sol-
daat die hen had meegenomen.

‘Nee... we hebben alles...’, zei het jon-
getje met de spillebenen, dikke buik 
en dik hoofd. Hij had een vies kort 
broekje aan en het meisje een even 
vies jurkje. Een zwart tasje hing aan 
een touw om haar nek.

‘Is dat alles?’ Vroeg de soldaat nog-
maals.
Suharti en Sjugito knikten, volledig 
van de kaart door de gebeurtenissen 
van de laatste minuten. Het besef dat 
ze waren gered uit de klauwen van 
de TNI was nog niet geland. Daar-
voor hadden ze te vaak meegemaakt 
dat hun lot leek te kantelen, maar 
hen toch steeds nog meer rottigheid 
wachtte. Al zes jaren, nee, hun hele 
leven lang, kwamen ze van de ene 
ellende in de andere. Zij geloofden 
niet meer in geluk... ze waren gewend 
om af te zien, te lijden, te vechten 
voor hun hachje, weg te kruipen om 
in leven te blijven of juist vol branie 
haantje de voorste te zijn als er wat 
te eten was. Zij hadden zoveel bloed, 
wonden, doden, stinkende darmen, 
zieken, uitstekende botten, afgehakte 
hoofden en verbrandde lijken gezien... 
ze waren kapot van binnen, één grote 
wond die nooit meer zou genezen... 
die binnenkant was niet zichtbaar, 
de buitenkant wel en die was er even 
slecht aan toe... Sjugito had constant 
pijn aan benen en buik door honge-
roedeem. Zijn ogen brandden in zijn 
dikke hoofd, waar het vocht zat opge-
hoopt. Hij wreef om de haverklap om 

het zicht te verbeteren, maar zonder 
resultaat. Suharti zat onder de dikke 
puisten en zweren, zij liep mank en 
ook haar ogen werkten nog maar op 
halve kracht.

Met open monden staarden ze naar 
die vrachtwagen vol lekkernijen… tot 
de twee soldaten zich nogmaals voor-
stelden als oom Dick en oom Leo en 
zeiden dat hun broer Dolf ook veilig 
was en bij andere soldaten zat. Zij 
konden bij hen blijven, ze hadden al 
een paar veldbedden klaargezet.
Maar eerst belangrijker zaken... hun 
gezondheid en kleding... daar was het 
duidelijk zeer slecht mee gesteld.
Ze namen de kinderen mee naar een 
Chinese kleermaker die hun maten 
opnam en nieuwe kleren voor hen 
zou maken. Daarna mochten ze in de 
cabine van de vrachtwagen klimmen 
en reed Leo rechtstreeks naar de lege-
rarts voor een onderzoek en de dok-
ter had zijn handen vol aan de kleine 
patiënten. Hij constateerde dat Stans 
en haar broertje Guus aan ernstige 
beriberi leden... en dat het een won-
der was dat ze nog leefden. Ze waren 
echt op het nippertje uit handen van 
de vijand gered, en het gevaar was niet 
geweken... de twee waren zo ziek dat 
ze nog steeds aan hun ontberingen 
konden overlijden. Een streng dieet 
was het enige dat hen kon redden.
Daarna onderzocht de dokter hun 
wonden... zuchtend van medelijden 

foto 5. Indonesische evacués, afkomstig uit de gevechtszones. (Bron Beeldbank NIMH)
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met deze twee stakkers werden alle 
zweren schoongemaakt en met een 
dikke klodder zwarte stinkende ichti-
olzalf verbonden. Dick en Leo kregen 
een doos verband en potten ichtiol 
mee om hun kinderen verder zelf te 
verzorgen, want de dokter had nog 
meer patiënten, zijn ziekenboeg lag 
vol gewonde Nederlandse en TNI-sol-
daten, want onderscheid tussen 
vriend en vijand maakte deze Indische 
dokter niet… als die er al was.

De foeriers vonden het vreselijk dat zij 
de twee niet mochten verwennen met 
al dat lekkers, maar de dokter had dui-
delijk gezegd dat dat dodelijk kon zijn, 
dus voor Stans en Guus zat er niets 
anders op dan watertandend naar de 
lekkernijen te kijken zonder er aan 
te komen. En dat viel met die honger 
niet mee. Zij moesten het doen met 
rijstepap in plaats van heerlijke cor-
ned beef of een reep chocolade.
Twee dagen later waren de nieuwe 
kleren klaar. Voor Stans een roze jurk-
je en voor Guus een wit overhemd met 
bijpassende witte korte broek. Soldaat 
Leo Piek had zelfs sokjes en schoenen 
in de juiste maat meegekregen en de 
Marksjes voelden zich de koning te 
rijk, tot het volgende probleem zich 
aandiende. Hoe hou je deze mooie 
kleren schoon terwijl je onder de 
zwarte ichtiol zat? Gelukkig hadden 
hun ooms in Semarang meer kleding 
gekocht, zodat ze konden afwisselen. 
Helemaal blij waren ze toen ze na een 
paar dagen af en toe een stukje Kwat-

ta kregen, voorzichtig uitproberen of 
hun gestel dit al zou verdragen. De 
foeriers verzorgden hen alsof het hun 
eigen kinderen betrof en lieten hen 
nooit alleen... als zij met de vracht-
wagen ergens heen moesten, gingen 
Stans en Guus mee. En het werd nóg 
leuker. Kerstfeest, voor het eerst in ja-
ren! Oom Dick had een stalletje met 
het kindje Jezus gemaakt en had lees-
boekjes voor hen. Echte kerstcadeau-
tjes, Guus kon zich niet herinneren 
dit ooit te hebben meegemaakt. Stans 
wel... vaag herinnerde ze zich het ver-
driet toen Papa haar pop zomaar weg-
gaf... heel lang geleden.

Met de boekjes probeerden Dick en 
Leo de twee kinderen te leren lezen... 
goed bedoeld, maar er kwam niets van 
terecht met die beschadigde ogen, bo-
vendien was het Nederlands. Dus la-
zen ze de verhalen voor en maakten er 
heerlijke avondjes van. Ook het nieu-
we jaar 1949 werd uitbundig gevierd, 
vuurwerk was er niet, maar geweren 
te over, dus aan knallen geen gebrek. 
Dankzij de goede zorgen en het stren-
ge dieet ging de gezondheid van de 
kinderen met sprongen vooruit.

VADER GEVONDEN 
De Marksjes waren zo gelukkig als 
ze hun leven nog niet waren geweest 
en hoopten en baden dat het voor 
altijd zo zou blijven. Maar sergeant 
Hia blies het sprookje uit... gestuurd 
door een hogere macht die vond dat 
de Marksjes niet geboren waren voor 
geluk en nu een overdosis daarvan 
hadden gekregen.
Hun vader was gevonden! Hij zou hen 
komen ophalen in Semarang, want 
Magelang was nog niet te bereiken 
en de legerleiding vond het hier te ge-
vaarlijk voor Nederlandse kinderen… 
het eerstvolgende konvooi richting 
Semarang zou hen meenemen.
De grond zakte onder hun nieuwe 
schoenen weg... dit kon niet waar zijn! 
Papa was dood! Door de nippen met 
bajonetten afgemaakt! Sergeant Hia 
maakte maar een grapje!

foto 6.  Patiënten in een ziekenzaal in een militair hospitaalin Nederlands-Indië. 1948 
(Bron Beeldbank NIMH)

foto 7. Vlnr Oom Leo, Guus, Oom Dick, Stans showen de nieuwe kleren die Leo en Dick 
voor hen hadden gekocht.  (Bron prive collectie auteur)
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Maar een man als Hia maakte geen 
grappen! Het mooie leventje was 
voorbij.
De twee waren ontroostbaar, evenals 
die stoere foeriers. Verslagen zaten ze 
na het vertrek van de Ambonese ser-
geant bij elkaar op hun veldbedje... ze 
waren in die paar weken enorm aan 
elkaar gehecht geraakt... een warm 
liefdevol gezin geworden. Dat spatte 
uit elkaar... dit was hun laatste avond 
samen. Morgen zouden ze vertrek-
ken...

Het konvooi bestond uit een aan-
tal zwaarbewapende legertrucks. De 
bijrijders met pistoolmitrailleur op 
schoot, achter in de bak aan weers-
zijden een soldaat, gevechtsklaar, met 
handgranaten aan een rekje en een 
repeteergeweer in de aanslag. Voor 
de colonne stond een halftrack met 
zwaar kaliber boordkanon en om de 
vier trucks een jeep met brengun en 
twee extra, zwaarbewapende solda-
ten.
De colonnecommandant gaf het sein 
‘motoren starten.’ Over vijf minuten 
móést hij vertrekken... uitstel was 
dodelijk... dan kon hij luchtsteun 
wel vergeten. Zenuwachtig keek hij 
van zijn horloge naar het eind van 
de straat en omgekeerd. Hij was niet 
blij met de opdracht om drie kinde-
ren naar Semarang te brengen. Veel 
te gevaarlijk! Maar goed... opdracht is 
opdracht.
‘Waar blijven ze nou?’ dacht hij ge-
spannen.
Met nog drie minuten op zijn klokje 
kwam een kantinewagen de bocht om 

scheuren, op de bumper in grote, wit-
te letters

De kantinewagen stopte vlak voor 
hem, drie kinderen klommen uit de 
cabine en hij gebaarde dat ze moes-
ten opschieten. Een knuffel voor hun 
ooms zat er niet meer in... ze wilden 
bij elkaar in de laatste wagen klim-
men, maar de luitenant brulde dat dát 
niet de bedoeling was... ieder in een 
aparte wagen.

Exact op tijd zwaaide hij naar de half-
track en met een wolk benzinedam-
pen trok de machtige machine zich in 
beweging. De rest volgde en achter in 
de laatste drie wagens gezichtjes, die 
paniekerig zochten naar hun weldoe-

ners, blikken die boekdelen spraken...
‘Dag oom... dag oom... dank u wel 
voor alles...’
Sergeant Dick van Geffen en soldaat 
Leo Piek zwaaiden terug... stoere sol-
daten in stille tranen. Wèg waren hun 
kinderen. Zouden zij hen ooit weer-
zien?
 
DE HERENIGING MET VADER
In een hoekje van het vliegveld stond 
de grote Catalina vliegboot. Weinig 
over van de majesteit van deze wa-
tervogel. Hij stond op drie bokken, 
het neuswiel lag ernaast, zijn buik 
onder de krassen en kogelgaten. De 
Catalina was gehavend teruggekeerd 
van de laatste vlucht ter ondersteu-
ning van de opmars van Andjing Nica. 
Het stuitte op afweergeschut van de 
Siliwangi-divisie bij Magelang. Daar 
bewezen de Japanse mitrailleurs hun 
effectiviteit en plaatsten diverse vol-
treffers. Dat er niemand gewond was 
geraakt mocht een wonder heten... 
sommige kogels vlogen rakelings 
langs hen heen. De bediening van het 
neuswiel werd wel geraakt en was niet 
meer te gebruiken, dus moest er een 
buiklanding worden gemaakt. Het 
meest eenvoudige zou een landing 
ergens op het water zijn, maar daar 
was reparatie niet mogelijk. Dan maar 
op land, bij voorkeur op een sappige 
weide en de piloot had het toestel op 
bekwame wijze naast de landingsbaan 
aan de grond gezet.

foto 9.  Een Consolidated PBY-5 Catalina maritieme patrouillevliegboot (1943-1949) 
(Bron Beeldbank NIMH)

foto 8.  Konvooi in Nederlands-Indië.1948 (Bron Beeldbank NIMH)
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Twee legerschoenen staken uit het 
gat waar de neuswieldeuren werkloos 
naar beneden hingen. Daaronder, op 
zijn hurken een monteur met een ge-
reedschapskist, waar hij af en toe iets 
uit pakte en door de opening boven 
zijn hoofd stak. Een vredig tafereel, 
tot een aanstormende jeep slippend 
voor het toestel tot stilstand kwam. 
Nog voor hij was uitgestapt schreeuw-
de de chauffeur naar het vliegtuig; 
‘Bert. Ze hebben je kinderen gevon-
den ..
In het neuswielluik een vreselijke 
vloek... de monteur had zich bezeerd. 
Vloekend liet hij zich zakken en kwam 
onder het vliegtuig vandaan.
‘Wat zeg je?... Geen grappen hè?’ 
‘Echt Bert, hier een telegram... ze zijn 
gevonden... in Magelang...’
Bert Marks nam het papier aan en 
zakte door de knieën. De andere man-
nen kwamen bij hem staan en aaiden 
door de wilde haardos terwijl zijn li-
chaam schokte van emotie.

~

Het konvooi naar Semarang schoot 
niet op. Om de haverklap moest ge-
slalomd worden om grote gaten in 
de weg. Uren duurde het gehobbel en 
gestuiter achterin de bak en de kin-
deren Marks hadden geen idee wat 
er ging gebeuren. Ze herkenden niets 
van de dorpen waar ze door kwamen, 
zo grondig had de TNI hun ‘Tactiek 
der verschroeide aarde’ uitgevoerd. 
Eindelijk, na een hele dag reizen, kwa-
men ze in Semarang aan. De colonne 
stopte bij een Protestants Nederlands 
weeshuis en met ontzetting zagen de 
drie waar ze terecht zouden komen... 
van de regen in de drup.
‘O God, nee... niet wéér een wees-
huis...’
Hevige teleurstelling. Ze wilden on-
middellijk terug, terug naar hun lieve 
soldatenooms.
Dat zat er niet in en met de medede-
ling dat het maar voor een paar dagen 
was, namen ze het voor lief, gewend 
dat geluk voor hen van korte duur 
was. Nog erger werd het toen ze hun 
mooie, nieuwe, kostbare kleren moes-
ten afgeven en in bad moesten. Daar-
na kregen ze een weeshuisuniform, de 
jongens een lichtblauw shirt met kor-
te broek en Stans een lichtblauw jurk-

je. Geluidloos huilend ondergingen ze 
deze zoveelste vernedering. De mooie 
kleren, waar ze zo aan gehecht waren, 
gingen in een kluis en alleen de bijbel 
van Mama mochten ze bij zich hou-
den. Het was een drama… maar zelfs 
deze behandeling brak hen niet... 
Ze ondergingen een medische check 
en maakten mee hoe een röntgenfoto 
werd gemaakt. Het dieet van de leger-
dokter had zijn werk goed gedaan, ze 
waren alle drie wonderbaarlijk goed 
hersteld. Dolf, Stans en Guus waren 
van hun oedeem af en al de zweren 
waren genezen. Ze mochten weer 
normaal eten.
Langzaam wenden ze ook aan deze si-
tuatie en vonden het zo gek nog niet. 
De leidsters en onderwijzers waren 
aardig en al snel hadden ze een vrien-
denschare om zich heen met wie ze 
ervaringen uitwisselden... over de tijd 
van vóór de Jap... altijd alleen maar 
over de leuke dingen van toen vroe-
ger... nóóit over de ellende van daarna, 
die wilden ze nu al uit hun systeem 
bannen, instinctief aanvoelend dat 
dat nodig was om ooit weer een nor-
maal mens te kunnen worden.

~

Op een middag werden ze naar kan-
toor geroepen om kennis te maken 
met een blanke Hollandse man. De 
directrice zei;
‘Dit is jullie vader... hij komt jullie ha-
len…’

Ze gingen zich omkleden, terwijl hun 
vader in het kantoor wachtte. Ze wa-
ren niet blij of onder de indruk… her-
kenden hem niet. Voor hen was het de 
zoveelste vreemde.  

Bertus Marks bedankte de leiding 
voor de goede zorgen en nam zijn kin-
deren mee naar een taxi, maar voor-
dat ze instapten rende Guus terug en 
schreeuwde;

‘DE BIJBEL VAN MAMA... vergeten...’
Toen hij terug was zei vader dat hij 
een verrassing voor hen had en dat 
had hij als volgt geregeld;
nadat Bert was bijgekomen van het 
adembenemende bericht over zijn 
kinderen, waarvan hij dacht dat ze 
niet meer in leven waren, wilde hij zo 
snel mogelijk naar hen toe. De oorlog 
tegen de TNI was echter in volle gang 
en hij kon niet worden gemist. Toen 
hij eindelijk met verlof kon, vond hij 
een bevriende piloot bereid om een 
retourtje Batavia-Semarang te vliegen. 
Ook de squadroncommandant vond 
het zo’n aandoenlijk verhaal dat hij 
ermee instemde, waardoor Bert zijn 
kinderen in stijl kon komen ophalen.

Zodoende bracht de taxi hen naar 
een klaarstaande Dakota op het vlieg-
veld van Semarang en overdonderd 
gingen ze aan boord van het militair 
transportvliegtuig. Ze genoten van 
de acceleratie en het opstijgen en het 
uitzicht over de aarde. Om beurten 

foto 10. Prentbriefkaart van een Piper Cub vliegend boven vliegveld Tjililitan.  (Bron 
Beeldbank NIMH)
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mochten ze in de cockpit kennis ma-
ken met de piloot en zijn metgezel, die 
benieuwd waren naar de kinderen die 
uit de dood waren opgestaan, die de 
hel hadden overleefd. Ze stelden vele 
vragen, maar de Marksjes wilden al-
leen maar van het uitzicht genieten 
over de prachtige blauwe zee en het 
groene land.
Na een veel te korte vlucht zette de 
vriendelijke piloot het toestel op het 
vliegveld Tjililitan aan de grond en 
duizelig liepen ze naar de geparkeer-
de auto’s, allemaal even mooi als in 
de tijdschriften bij Pah Sugèn. De 
oorlogskinderen keken hun ogen uit! 
Waanden zich in een andere wereld. 
Bert liep naar één van die prachti-
ge glimmende mobielen en deed de 
deur van een zwarte Cadillac voor hen 
open. Het feest ging verder en hun 
vreemde vader reed via een omweg 
naar Meester Cornelis. Halverwege 
een helling stuurde hij door een poort 
een landgoed op en zei;
‘Welkom op Bidara Tjina... dit is ons 
huis...’ en parkeerde zijn auto bij de 
personeelswoning naast het kolo-
niale paleis. Het huisje stond op een 
landgoed en er stonden nog een paar 
gebouwen die tot voor kort werden 
bewoond door tienerjongens van het 
Sint Vincentius weeshuis, waar hun 
vader lesgaf in techniek als hij niet 
aan het werk was voor het KNIL op 
het vliegveld Tjililitan.

EN ONZE DAPPERE FOERIERS 
LEO EN DICK?
Die hadden zich een maand na het af-
scheid van hun kinderen, eind febru-
ari 1949, terug gemeld bij hun baas in 
Surakarta (Solo). Ondanks de heftige 
schermutselingen om hen heen, had-
den zij zelf niet echt onder vuur gele-
gen. Dat werd nu anders! Iedere week 
moest een colonne een rit naar Sema-
rang maken om te bevoorraden. Iede-
re rit was het mis en drie maal werd 
hun kantinewagen getroffen. 

Buiten die ritten naar Semarang was 
het goed toeven in Solo, tot drie da-
gen voor het ‘staakt het vuren’ in au-
gustus 1949. Dat staakt het vuren viel 
op woensdag en toen zij de zondag er-
voor uit de kerk kwamen, lag deze on-
der vuur. Schietend zijn zij de kerk uit 
gekomen, waar de mitrailleurschut-
ters altijd achterin zaten.
Tot donderdag werd op meerdere 
plaatsen geschoten, terwijl de Hol-
landers op straat geen wapens meer 
mochten dragen. Groot was dan ook 
de verbazing toen zij uit huis kwa-
men en aan de overkant van de straat 
een stel Indonesische soldaten za-
gen staan, zwaar bewapend, met een 
schoolbord op een stoel waarop zij 
’Demarcatielijn’ ‘hadden geschreven. 

Net als zovelen hebben Dick en Leo 
de beste jaren van hun leven gegeven 
om landgenoten aan de andere kant 
van de wereld te redden. Voor volk 
en vaderland, terwijl zij amper waren 
bijgekomen van de ontberingen onder 
de Duitsers. Zij deden hun plicht en 
overleefden ook deze oorlog. Onder-
tussen wist de legerleiding op welke 
wijze deze jonge mannen, ondanks 
hun trauma’s, in het vaderland wer-
den ontvangen. Zij hoorden van de 
scheldpartijen en de pijnlijke zangko-
ren bij het embarkeren en bedachten 
een versje waarmee zij zich konden 
wapenen tegen de hoon die over hen 
zou worden uitgestort.

Het versje werd Dick’s lijfspreuk: 

‘Wij wenden ons tot God en Jan 
Soldaat

Als bittere nood en strijd ons 
wacht

De nood voorbij, het land in Vre-
desstaat

Vergeten is de Heer en Jan Soldaat 
veracht.’

foto 12.  Gedicht (Bron Historiek in-
ternet)

foto 11. Nederlandse- en Indonesische militairen (van het TNI) opgesteld bij de demar-
catielijn.  (Bron Beeldbank NIMH)
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SLOT
Soldaat Leo Piek pakte in Nederland 
zijn oude leven op… en hoe!! Het 
was al een sterke kerel toen hij naar 
Indië vertrok, die oorlog heeft hem 
niet verzwakt, integendeel. Oom Leo 
ging weer worstelen en werd daarin 
zeer succesvol. Hij reeg Nederlandse 
kampioenschappen aan elkaar, werd 
uitgezonden naar de Wereldkampi-
oenschappen en in 1960 nam hij voor 
Nederland deel aan de Olympische 
Spelen in Rome. 

Hij trouwde en kreeg twee mooie zo-
nen. Eén zaak bleef knagen… hoe is 
het zijn kinderen Stans en Guus ver-
gaan?
Sergeant Dick van Geffen vond Eef, 
een lieve sterke vrouw die ook de ont-
beringen van de Jappenkampen had 
overleefd en zij werd zijn echtgenote. 
En waar onze sergeant eerst zeer kri-
tisch stond tegenover leger, militairen 
en discipline, zag hij nu in dat juist dát 
hem lag en werd beroepsmilitair, om-
dat hij dacht op deze wijze zijn land 
het beste te kunnen dienen.
Hij kwam ook zijn ‘vriend’ tegen, 
maar kon slechts medelijden hebben 
met de voormalige kapitein WIT… hij 
was weer gedegradeerd tot sergeant. 
Dick leidde een gelukkig leven met 
vrouw en kinderen. Toch bleef, net als 
bij Leo, één zaak door zijn hoofd spo-
ken… hoe is het zijn kinderen Stans en 
Guus vergaan?

~

Voor die twee Marksen ging het níét 
van een leien dakje. Hun leven op Java 
bleef in gevaar, alle ‘staakt-het-vuren’ 
en overeenkomsten ten spijt. 
Eén van de problemen was dat hun 
oudste broer Leo, de Tukitjo die Leo 
Piek had gered, soldaat was bij de TNI 
en vader hem niet wilde achterlaten.
Pas toen hij op brutale en slimme wij-
ze erin slaagde Leo naar Nieuw-Gui-
nea te sturen, kon hijzelf met Stans en 
Guus achter hem aan. Op het laatste 
nippertje en door het oog van de naald 
bereikten zij hun nieuwe thuisland en 
bouwden daar in de wildernis tussen 
de Papua’s een bestaan op. Ver van de 
bewoonde wereld, zodat de glorietijd 
van Leo en de zoekpogingen van Leo 
en Dick aan hen voorbijgingen.

Twaalf jaar later was voor hen ook dit 
sprookje uit en moesten zij hals over 
kop, met achterlaten van al hun bezit-
tingen en Papua-vrienden hun land 
verlaten. Guus vluchtte naar Australië 
en Stans kwam met haar gezin totaal 
berooid in Nederland aan.

Een nieuwe ‘struggle for life’ begon en 
ook nu slaagden zij erin hun leven op 
te pakken. Eindelijk in rustiger vaar-
water werden de gedachten aan die 
twee soldaten aan wie Stans haar le-
ven te danken had, steeds dominanter. 
En met de hulp van haar echtgenoot 
Karel begon zij een zoektocht. Alle ka-
zernes en overheidsinstanties werden 
bezocht of aangeschreven. Het hele 
land werd tevergeefs doorkruist. Tot 
in 1971 de KRO het radioprogramma 
‘Adres onbekend’ in de lucht bracht.

Dick van Geffen was op de kazerne 
aan het werk toen een opgewonden 
collega zijn kantoor binnenstormde. 
Hij hoorde de oproep van Anne van 
Egmond, gericht aan Dick van Geffen 
en Leo Piek en afkomstig van Stans 
Marks, het meisje dat zij meer dan 
twintig jaar geleden uit handen van 
criminele Indonesiërs hadden gered. 
Dick was volledig van slag, zijn collega 
belde het telefoonnummer dat Anne 
noemde en het contact was gelegd. 

Leo Piek vinden was daarna een 
klein kunstje en toen die het nieuws 
vernam, stapte hij onmiddellijk met 
vrouw en kinderen in de auto en reed 
naar Noordwijkerhout. En net als met 
Dick een paar dagen later, was dit 
weerzien een explosie van vreugde, 
liefde en geluk. Nu zou niets de war-
me relatie tussen Stans en haar kin-
deren met hun ooms Leo en Dick nog 
kunnen verbreken.

NAWOORD VAN DE AUTEUR:
Dank aan de redactie van de Sinte 
Barbara, het lijfblad van de Artillerie 
Officieren, voor het afdrukken van dit 
feuilleton. Het is opgedragen aan de 
twee hoofdrolspelers Dick van Geffen 
en Leo Piek, als vertegenwoordigers 
van een grote groep gewone Neder-
landse, Indische en Molukse jongens 
die in dat verre tropische land hun 
plicht deden.

Hun avonturen en die van Stans, Dolf, 
Guus, Leo, Karel en hun kinderen zijn 
beschreven in het boek ‘Tussen twee 
Vuren’ en alle informatie over dat 
boek is terug te vinden via de website 
www.opapoea.nl.

foto 13. Leo Piek smijt de Zweed Rune Anderson op de mat tijdens een interland Neder-
land-Zweden.  (Bron prive collectie auteur)
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Duitse tegenreacties van II SS Panzerkorps rond Arnhem tijdens Operatie Mar-
ket Garden

“IN DIE ZÄHNE FAHREN” - DEEL III
Dit is het derde 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)

INSLUITING IN OOSTERBEEK EN WAAL-OVER-
STEEK IN NIJMEGEN (20 SEPTEMBER)
Gedurende de nacht van 19 op 20 september werden de 
Britten alsmaar verder richting Oosterbeek teruggedron-
gen, agressief gevolgd door de eenheden van Division ‘von 
Tettau’, die zelfs hier en daar complete Britse eenheden 
insloot en tot overgave wist te dwingen. Vooral SS batal-
jon ‘Eberwein’ onderscheidde zich hierbij en wist in totaal 
578 Britse krijgsgevangenen te maken. De successen van 
Division ‘von Tettau’ waren bewonderenswaardig. Hoewel 
soms bekritiseerd door zijn eigen (meer ervaren) onderge-
schikten had generaal von Tettau uit diverse, totaal ver-
schillende eenheden met variërende gevechtswaarde, toch 
een effectieve eenheid kunnen scheppen. En een Britse eli-
te parabrigade zware schade toe kunnen brengen en op de 
vlucht kunnen jagen. 
 
De snelle opmars van von Tettau, gecombineerd met de 
bedachtzamere maar effectieve aanvallen van Kampfgrup-
pe ‘Spindler’ hadden wel als resultaat dat op 20 september 
de resterende en afgematte Britse para-eenheden opgeslo-
ten raakten in de Oosterbeek perimeter. Door de Duitsers 
ook wel ‘Hexenkessel’ genoemd. Sommige ingesloten Britse 
eenheden hadden zich zelfs door de Duitse linies moeten 
vechten om de perimeter te bereiken. Sommige parabatal-
jons hadden nog maar 150-200 man en enkele compagnie-
en waren geslonken tot minder dan 40 man. De Duitsers 
leken de buit voor het grijpen te hebben. Het zwaartepunt 
van de Duitse aanval lag in het zuidoosten bij Kampfgruppe 

‘Harder’. Het enige nadeel was dat de situatie in Nijmegen 
uit de hand was gelopen en dat geallieerde artillerie vanuit 
Nijmegen inmiddels het operatietoneel in Arnhem kon be-
vuren. In de voorafgaande nacht waren daarnaast wederom 
Duitse versterkingen aangekomen in Arnhem en naar het 
front gedirigeerd of opgedeeld over de bestaande kamp-
fgruppen. O.a. was een Wehrmacht infanteriebataljon o.l.v 
majoor Bruhns gearriveerd, naast een als infanterie ingezet-
te Marine Artillerie Afdeling en de MG-bataljons 37 en 41 
(mitrailleur eenheden). Het over wat meer gevechtskracht 
beschikkende bataljon van Bruhns werd rechts van het SS 

figuur 12 duitsers in oosterbeek
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bataljon van Krafft ingezet. Intussen hadden de Duitsers 
ook bevel gegeven en maatregelen in werking gesteld om de 
stad te ontruimen. Iedereen diende te vertrekken, met uit-
zondering van de nutsdiensten en openbaar bestuur.
Het 2e Parabataljon van Frost zat nog altijd gevangen in 
hun steeds kleiner wordende perimeter bij de noordelijke 
oprit van de Rijnbrug in Arnhem. De mannen van Kamp-
fgruppe ‘Brinkmann’ hielden de druk op de Britse perime-
ter hoog, zowel in de nachtelijke uren als tijdens daglicht. 
Meer en meer werd echter huis zuiveren door infanterie 
vervangen door uitroken met ‘Panzerfaust und Flammen-
werfer’. Honger, maar vooral dorst speelde de Britse para’s 
parten. De huizen die aan de oostzijde van de oprit ston-
den en de huizen aan de westzijde die het dichtst op de op-
rit stonden waren inmiddels al in handen van de Duitsers 

die gelijk begonnen enkele van de wrakken op de oprit te 
verwijderen. De eerste Frundsberg-eenheden staken don-
derdagochtend 21 september zelfs al over richting Nijme-
gen.
 
In de avond van 20 september werd met Kampfgruppe 
‘Brinkmann’ een wapenstilstand afgesloten om gewonden 
te kunnen evacueren. Duitse versterkingen (restanten van 
Panzergrenadier Regiment 21 van de 10e SS Panzerdivisi-
on Frundsberg) werden in de nacht aangevoerd en onder 
bevel van SS majoor Brinkmann gesteld en de volgende 
ochtend zouden nog meer zware Tiger II tanks arriveren. 
In de nacht van 20 op 21 september was het echter voor-
bij en gaven de 200 overlevenden van het 2e Parabataljon 
van Frost zich over. Sommigen probeerden nog individu-
eel naar Oosterbeek te ontsnappen, maar slechts weinigen 
slaagden hierin. 150 door 2 Parabataljon gevangengeno-
men Duitsers werden weer in vrijheid gesteld en weer op-
genomen in de diverse kampfgruppen.

NIJMEGEN
De Duitse aanval ten zuidoosten van Nijmegen kwam laat 
op gang en om 09.30 was de situatie onduidelijk. Na aan-
vankelijk succes, liepen de Duitse aanvallen op de meeste 
plaatsen vast in goed georganiseerde verdediging van de 
Amerikaanse para’s en aan het einde van de middag was 
de aanval mislukt. Succes was er wel in de meest zuidelijke 
aanval van Kampfgruppe ‘Hermann’. Deze aanvals-as had 

Riedhorst en Mook veroverd en stond op het punt de brug 
bij Heumen te vermeesteren, waarover op dat moment de 
voertuigen van de grondeenheid, Britse 30e Corps reden. 
Maar een Amerikaanse tegenaanval, versterkt met tanks 
van de Britse Guards Armoured Division, heroverde Mook 
en dreef de Duitsers terug  naar Riedhorst. Wyler werd nog 
wel veroverd door de 406e Landesschützen Division, maar 
Mook en Groesbeek bleven vast in Amerikaanse handen. 
De Duitse aanval op Nijmegen vanuit het zuid oosten was 
definitief mislukt.
In Nijmegen zelf verliep de strijd ook ongunstig voor de 
Duitsers, want om 15.00 uur, ondersteund door vuur van 
40 Sherman tanks en 100 stukken artillerie stak het 3e ba-
taljon van het 504 (US) Parachute Infantry Regiment1 plots 
ten westen van de spoorbrug in canvasboten de Waal over.  
Ze bestormen de Waaldijk en veroverden het hierachter 
liggende oude fort ‘Hof van Holland.’ De Duitsers waren 
volledig verrast en hadden in deze sector onvoldoende 
gevechtskracht om de Amerikanen tegen te houden. Snel 
werden kleinere gevechtsgroepen vanuit Lent en Valburg 
overgebracht om de Amerikaanse aanval richting de noor-
delijke oprit van de Waalbrug te stoppen, maar het was te 
laat. Temeer omdat op dat moment ook de eerste tanks 
van de Britse Guards Armoured Division de verdediging 
van SS bataljon ‘Euling’2 had doorbroken en de brug over-
staken. De Duitse verdediging in het bruggenhoofd stortte 
ineen en de Duitsers probeerden wanhopig de noordelij-
ke Waaloever te bereiken, maar de meesten lukte dit niet. 
Ook de spoorlijnbrug viel in  Amerikaanse handen. De op-
dracht van Model om de brug intact te laten had nu zeer 
negatieve consequenties3. Harmel slaagde er wel in om 
een nieuwe verdedigingslinie in de lijn noord van Ooster-
hout-Ressen-Bemmel samen te stellen uit aanwezige en 
nieuw arriverende Duitse eenheden vanaf de veerdienst 
bij Pannerden. 

1 O.l.v. van majoor Julian Cook

2 De restanten van het ingesloten bataljon van Euling 
vochten zich een weg uit de omsluiting en exfiltreerden (samen 
met een paar Fallschirmjäger o.l.v. majoor Alhorn) via Halder-
den naar de noordoever van de Rijn. SS Kapitein Euling zou 
voor zijn inzet en leiderschap later het Ridderkruis ontvangen.

3 Er ontstond aan Duitse zijde nog fikse controverse over 
de schuldvraag waarom de brug niet opgeblazen was. Hoewel 
sommige Duitse officieren (waaronder Harmel) technische fa-
len van de ontstekingsketen claimden of als reden opgaven dat 
SS bataljon ‘Euling’ nog terug moest trekken via de brug, gaf 
Model later toe dat de schuld volledig bij hemzelf lag. Hij had 
de brug nodig gehad voor aanvoer van versterkingen, maar had 
eerder bevoegdheden tot stellen van de brug aan Harmel of 
Reinhold moeten delegeren. Hij had ook gehoopt de brug nog 
te kunnen heroveren met een Duitse aanval vanuit het oosten 
van Nijmegen door de nieuw aangevoerde eenheden van II Fall-
schirmjägerkorps.

figuur 13 Kampfgruppe Brinkman
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INSLUITING IN OOSTERBEEK EN OPBOUW NIEUW 
FRONT VAN NOORD VAN NIJMEGEN (21 SEPTEM-
BER)
Na de overgave van het 2e Parabataljon van Frost was 
Kampfgruppe ‘Brinkmann’ op 21 september bezig met het 
opruimen van laatste geïsoleerde vijandweerstanden, af-
voeren van de krijgsgevangenen en het weghalen van de 
wrakken van de gevechtsvoertuigen van het verkennings-
bataljon van Gräbner. De brug was eindelijk vrij voor Duits 
gebruik en de gepantserde Kampfgruppe ‘Knaust’ stak rond 
het middaguur de brug over en werd onder bevel gesteld 
van de 10e SS Panzerdivision Frundsberg. Zijn kampfgrup-
pe was intussen met meer tanks versterkt, waaronder en-
kele Tiger II tanks. Ook was hem een Schiffsstamabteilung 
(marine) toegewezen, maar die had weinig gevechtswaar-
de. Omdat de geallieerde tanks die de vorige dag Lent 
waren binnengetrokken niet verder waren opgerukt kon 
Kampfgruppe ‘Knaust’ ongehinderd Elst bezetten en de 
Duitse geïmproviseerde verdedigingslinie verdichten en 
versterken. De beveiliging van de Arnhem brug werd door 
een aangevoerd SS bataljon Landstorm Nederland overge-
nomen. 

Rond Oosterbeek werd de ring steeds verder aangetrok-
ken. De Duitsers hielden de druk hoog en gebruikten de 
tijd om hun eenheden te herordenen, te hergroeperen 
en versterkingen op te nemen in hun gelederen. Uit het 
westen van Nederland aangevoerde eenheden werden in-
gevoegd in Division ‘von Tettau’, waarbij minder ervaren 

eenheden wachtdiensten en zuiveringsacties kregen in het 
achtergebied en de meer ervaren eenheden in de frontli-
nie werden ingezet. De Division ‘von Tettau’ bestond in-
middels van zuid naar noord uit het ‘Wossowski’ bataljon4 
van de trainingsregiment Hermann Göring, SS bataljon 
‘Schulz’, SS bataljon ‘Eberwein’, SS bataljon ‘Helle’ en de 
SS bataljon ‘Lippert’ (Unterführerschule). Het SS bataljon 
Krafft was intussen van SS Kampfgruppe ‘Spindler’ over-
geheveld naar Division ‘von Tettau’ en als bataljonsreserve 
terug naar Wolfheze gestuurd. 
Aan de oostzijde van de perimeter besloot SS luitenant 
kolonel Harzer (9e SS Panzerdivision Hohenstauffen) om 
zijn tactiek te wijzigen om sneller progressie te kunnen 
maken. Hij liet zijn Kampfgruppen kleine gevechtsgroe-
pen (Sturmpionieren) samenstellen en liet deze aanvallen 
in kleine sectoren, zodat een smalle maar diepe penetratie 
kon worden bereikt. Sturmgeschutze, tanks en halftracks 
moesten deze kleine gevechtsgroepen ‘voorwaarts schie-
ten’. De nieuwe tactiek slaagde erin behoorlijke voortgang 
te bereiken en drie diepe penetraties in de Britse oostelijke 
linie te maken, maar wel tegen aanzienlijke verliezen. Ook 
bleven er ingesloten Britse weerstandsnesten over achter 
de Duitse linies, die ook geëlimineerd moesten worden. 
SS kolonel Harmel zette intussen geïmproviseerd een 
Duitse aanval op de oostflank van de geallieerde penetratie 
noord van Nijmegen. Samengesteld uit overstekende Duit-
se eenheden bij Pannerden en arriverende Duitse troepen 
over de Rijnbrug bij Arnhem viel hij in de late middag van 
21 september aan. Zijn aanvallen slaagden echter niet en 
liep vast in geallieerd artillerie- en tankvuur. Tegelijktijdig 
bewogen de geallieerden langzaam voorwaarts en hevige 
gevechten om uit te breken ten noorden van Nijmegen 
waren het gevolg. Het zachte polderland verhinderde ef-
fectieve ontplooiing van de Britse tanks van 30e Corps 
en Duits antitankgeschut, versterkt met enkele Sturm-
geschutz en Tiger II schakelden aanzienlijke aantal tanks 
uit. SS kolonel Harmel slaagde er dan ook in om de Duitse 
verdedigingslinie te sluiten en te stabiliseren, zeker toen 
ook het restant van Kampfgruppe ‘Brinkmann’ vanuit Arn-
hem hem kwam versterken. Maar om 17.00 uur werden de 
Duitse maatregelen verstoord door de zoveelste geallieer-
de luchtlanding in hun rug. Ditmaal van het restant van de 
1e Poolse Parabrigade bij Driel.

POOLSE LANDINGEN BIJ DRIEL  EN INSLUITING IN 
OOSTERBEEK (22 SEPTEMBER) 
Intussen werd de aanval op de perimeter ten noorden van 
de rivier ingezet op 22 september rond 08.00 uur voorge-
zet. De aanval op de Westerbouwing door het ‘Wossowski’ 
bataljon ging gepaard met zware verliezen aan Duitse zijde, 
maar slaagde erin om de Britse verdedigers te verdrijven. 
Het verlies van deze dominerende hoogte zou de Britten 
nog duur komen te staan. De andere aanvallende eenhe-
den  van Division ‘von Tettau’ vorderen slechts langzaam. 
Het Nederlandse SS wachtbataljon ‘Helle’ leed opnieuw 
dusdanig zware verliezen ondermeer door slechte leiding 

4 Overigens 600 man sterk!

figuur 14 Duitse soldaten
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van de officieren. Dit deed de SS kolonel Lippert besluiten 
de eenheid op te heffen en de overlevenden te integreren 
in SS bataljon ‘Eberwein.5’

De aanval vanuit het oosten met vier eenheden door 
Kampfgruppe ‘Spindler’ begon om 09.00 uur en maakte 
wel goede vorderingen, zeker met de ondersteuning van de 
nieuw gearriveerde Tiger II tanks. De eenheid van Spindler 
vocht zelf noord van de Utrechtse weg, in het midden vie-
len de eenheden van Müller en von Allworden aan. Aan de 
Rijnoever maakte Kampfgruppe ‘Harder’ goede progressie. 
De nieuwe gevechtsgroep tactiek van Harzer was succes-
vol. ’s Nacht hield hij de (psychologische) druk hoog door 
onophoudelijk vuur van zware wapens.
De Poolse luchtlandingen bij Driel verliepen niet zon-
der problemen. Slechts twee ‘zwakke’ bataljons werden 
gedropt. Duitse luchtafweergeschut en jachtvliegtuigen 
schoten vervolgens veel vliegtuigen neer van de terugke-
rende transportvliegtuigen6. Ondanks de verrassing, rea-
geerden de Duitsers opnieuw snel. Onder aanwijzingen 
van ARKO 191 begonnen de artillerie batterijen van Artil-
lerie Regiment 191 en SS Werfergruppe ‘Nickmann’ salvo’s 
af te geven op de landingsgebieden. De op de zuidoever 
van de Rijn aanwezig zijnde restanten van het verken-
ningsbataljon van Gräbner en Kampfgruppe ‘Knaust’ in 
Elst openden met hun wapens massaal het vuur. SS lui-
tenant-kolonel Harzer dirigeerde daarnaast extra reserve’s 
vanaf de noordzijde van de rivier over de Rijnbrug naar de 
zuidzijde om de nieuwe Poolse dreiging te weerstaan. Een 
nieuwe eenheid, Sperrverband Harzer werd gevormd om 
de Duitse activiteiten tegen de Polen te coördineren. Ze 
bestond uiteindelijk uit vijf eenheden, namelijk Marine 

5 In februari 1945 vormden zowel de Nederlandse solda-
ten van WachBatallion 3 als de Landstorm de 34ste Freiwillige 
SS PzGrenDiv Landstorm. Werd in mei 1945 ontwapend in Elst 
en geïnterneerd in de Harskamp. Zowel Krafft als Lippert wa-
ren de Regimentscommandant geworden binnen deze divisie!

6 43 van de in totaal 114 vliegtuigen werden neergescho-
ten.

Bataljon ‘Schörken’, Marine Kampfgruppe 642 ‘Köhnen’, 
Luftwaffe Bataljon ‘Kauer en Kustgeschut Bataljon 47. Ook 
de FLAK brigade Swoboda, MG bataljon 41 en Artillerie 
Regiment 191 leverde elk een ondersteunend detachement 
die onmiddellijk naar de zuid oever werden gestuurd. Ten 
zuiden van Sperrverband ‘Harzer’, sloten Kampfgruppe 
‘Knaust’ en andere eenheden van 10e SS Panzerdivision 
Frundsberg aan. Heeresgruppe B bood daarnaast een extra 
regimentscommandpost aan (‘Gerhard’) om het bevel over 
Sperrverband Harzer over te nemen, zodat die zich weer 
op zijn divisietaken kon richten. In de nacht van 22 op 23 
september werd ook Kampfgruppe ‘Brinkmann’ door het 
2e SS Panzerkorps weer terug onder bevel van Sperrver-
band ‘Harzer’ gesteld en had opdracht gekregen om Driel 
aan te vallen.
De gelandde Polen konden weinig uitrichten omdat de 
veerpont onbruikbaar was gemaakt, maar slaagden er wel 
in de Duitse aanval op de Oosterbeek perimeter te ver-
zwakken, waardoor de Britse para’s hier wat respijt kregen. 
De Polen vermeesterden Driel en probeerden een corridor 
te bevechten naar de rivier teneinde aansluiting te krij-
gen bij de Oosterbeek-perimeter. Het Duitse vuur vanuit 
de Westerbouwing (‘Wossowksi’ bataljon) verhinderde dit 
echter. De Poolse acties gingen ook gepaard met verhe-
vigde aanvallen van Britse en Amerikaanse eenheden om 
vanuit Lent uit te breken richting noorden en westen. De 
aanval van Kampfgruppe ‘Brinkmann’ liep bijvoorbeeld 
vast door een flankaanval vanuit Valburg door eenheden 
van de 43e Wessex Division7. Deze infanterie-eenheid had 
de spits van de Guards Armoured Division overgenomen 
en was beter geschikt om het in het polderlandschap tus-

sen Nijmegen en Arnhem op te treden. De geallieerde 
toegenomen dreiging in dit gebied deed de Duitse leiding 
besluiten om nog een extra troef uit te spelen en het uit 
45 fabrieksnieuwe zware Tiger II tanks bestaande Schwere 
Panzer Abteilung 506 aan te voeren. Volgens planning zou-
den deze zware tanks op 24 september arriveren.

7 Hierbij maakten de verkenners van Brinkmann een Brit-
se verbindingswagen buit. Hierdoor waren de Duitsers in de 
komende dagen in staat het Britse radioverkeer af te luisteren 
waardoor geanticipeerd kon worden op Britse acties.

figuur 15 Utrechtseweg 19 sept

figuur 16 Tiger II tanks in Arnhem
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De Britse perimeter in Oosterbeek was inmiddels tot 2 
km2 geslonken. Voor de 23 september verordonneerde 
het Duitse opperbevel de eliminatie van de Hexenkessel. 
Veldmaarschalk Model reorganiseerde daarnaast de Duitse 
bevelsstructuur. Het 15e Leger van Von Zangen kreeg het 
gebied van de kust tot Rhenen, terwijl het 1e Fallschirmjä-
ger Armee het gedeelte van Rhenen tot Roermond kreeg 
toegewezen. 

EINDSTRIJD (23 SEPTEMBER)
Het goede weer van 23 september deed de geallieerde 
luchtmacht in grotere aantallen verschijnen boven het 
strijdtoneel. Ook de Luftwaffe was actief waardoor er vele 
luchtgevechten en close air support voor grondtroepen 
rond Arnhem en Nijmegen plaatsvonden. De taaie weer-
stand van de Britse para’s liet de aanvallen van Kampfgrup-
pe ‘Spindler’ en Division ‘von Tettau’ tot stilstand komen. 
De Duitsers legden het zwaartepunt langs de Rijnoever 
om de Britse perimeter weg te drukken van de rivier en 
aansluiting met de Polen ten zuiden van de rivier te voor-
komen. De Duitse aanval van uit westen slaagde erin om 
de plaats van het pontveer Driel-Heveadorp te veroveren, 
die onder vuur lag vanuit de Westerbouwing. Kleinere ele-
menten van de Poolse brigade waren intussen al de rivier 
geïmproviseerd overgestoken en opgenomen in de peri-
meter rond Oosterbeek. De sterk geslonken Britse perime-
ter lag wel constant onder zwaar en onophoudelijk Duits 
artillerievuur. De perimeter was zo klein geworden dat af-
geworpen bevoorradingscontainers voor het merendeel in 
Duitse handen vielen.
De 129e Brigade van de 43e Wessex Division had intus-
sen de Duitse linies bij Lent in het westen doorbroken 
en de buitenwijken van Elst binnengetrokken en met de 
130e Brigade via Valburg de Polen bij Driel bereikt. Hun 
opmars was deels te danken aan effectief ingrijpen van 
squadrons Typhoons en Thunderbolts vanuit de lucht. In 
de nacht van naar 24 september staken zelfs twee infan-
terie compagnieën van de 43e Wessex Division de Rijn bij 
Heveadorp over en probeerden een klein bruggenhoofd 
te vormen in de rug van de Duitse voorste linies.  Duitse 
meldingen hierover bereikten de commandopost van 2e SS 
Panzerkorps en onmiddellijk werd er met het 1e bataljon 
van Sicherungs Regiment 26 vanuit Renkum een succes-
volle tegenaanval ingezet.  Doordat veel groepjes  op de 
verkeerde plaats overstaken, namelijk in door Duitsers be-
zet gebied Westerbouwing en net west daarvan, maakten 
de Duitsers 140 Britse gevangenen. Slechts 75 van de 400 
overgestoken soldaten van de 43e Wessex Division bereik-
te weer heelhuids de zuidoever. Deze mislukking deed de 
Britten besluiten geen verdere oversteekpogingen te wa-
gen en de perimeter  bij Oosterbeek te ontruimen.

24 SEPTEMBER
De Tiger II tanks van Schwere Abteilung 506 arriveer-
den in de ochtend van 24 september. Ze werden uitgela-
den in Zevenaar en Elten en twee tankcompagnieën (30 
tanks) werden aan de 10e SS Panzerdivision Frundsberg 
van Harmel gegeven die ze naar Elst stuurde Eén tank-
compagnie (15 tanks) werd naar Oosterbeek gestuurd en 

aan 9e SS Panzerdivision Hohenstauffen van Harzer ge-
geven, die hem vervolgens aan Kampfgruppe ‘Spindler’ 
gaf. 

Teleurgesteld doordat de Britten rond Oosterbeek nog 
altijd volhielden en verontrust door aanzienlijke Duitse 
verliezen gaf Bittrich voor 25 september opnieuw het bevel 
om de aanval op de perimeter bij dagaanbreken met kracht 
voort te zetten en de Britten te elimineren. Hiertoe werd 
alle beschikbare artillerie op de perimeter gericht, waar-
door meer dan 110 artilleriestukken de uitgeputte Britse 
para’s rond Oosterbeek beschoten. Hoewel de Britse pa-
ra’s verbeten vochten, waren na acht dagen vechten velen 
de uitputting nabij en het aantal krijgsgevangenen van de 
Duitsers nam snel toe. Harzer reorganiseerde opnieuw aan 
de oostrand van de perimeter zijn eenheden en liet alleen 
de meest ervaren eenheden op de 25e september aanvallen, 
versterkt met de gearriveerde zware Tiger II tanks van de 
Schwere Abteilung 506. De 88-mm kanonnen van de Ti-
ger II tanks begonnen onmiddellijk aan hun vernietigend 
werk en schoten opstelling van Britse paratroepen aan 
gruzelementen. Waarna SS-troepen met mitrailleurs en 
vlammenwerpers de puinhopen uitrookten, beschikbaar 
gesteld door de in de nacht van 21 op 22 september gearri-
veerde Pionier Lehr Batallion 9 uit Glogau.
De eenheden van Harzer waren van noord naar zuid aan 
de oostzijde van de perimeter de Kampfgruppen ‘Bruhns’, 
en ‘ Spindler’. Deze laatste bestond uit de drie subgroepen 
‘Müller’, ‘Spindler’, ‘von Allworden’ en ‘Harder’. Aan de 
westzijde van de perimeter vanaf de rivier naar het noor-
den waren de eenheden van Division ‘von Tettau’ gearran-
geerd, met van zuid naar noord de bataljons van ‘Wossow-
ski’, ‘Schulz’, ‘Eberwein’8 en ‘Krafft’9, waarna aansluiting 

8 De beiden kampfgruppen ‘Schulz’ en ‘Eberwein’ hadden 
hun oorsprong in SS Unterführerschule Arnheim van SS kolonel 
Lippert. Deze eenheid werd voor haar prestaties genoemd in 
het Ehrenblatt des deutschen Heeres en Lippert zou later het 
‘Ehrenblattspange’ ontvangen.

9 Krafft was in begin dus onder bevel van Tettau, maar 
had zich bij bevriende SS aangesloten! Dus bij Spindler en Har-
zer.

Figuur 17 Utrechtseweg 20 sept
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was met de eenheden van Harzer. Alle andere eenheden 
werden verder naar achteren geplaatst en als reserve ge-
reed gehouden ten westen bij Elden of ten oosten bij Velp. 
Vanuit de noordoever van de Rijn nam de Duitse artille-
rie ook Poolse opstellingen ten zuiden van de rivier onder 
vuur.

Een zeer succesvolle aanval van de Kampfgruppen ‘von Al-
lworden’ en ‘Harder’ veroverde bijna het zuidelijk gedeelte 
van de perimeter en overliep een gedeelte van de Britse air-
borne artillerie. Het einde was duidelijk nabij. Een vier uur 
durende wapenstilstand werd gesloten om gewonden te 
kunnen evacueren, iets waar veldmaarschalk Model ach-
teraf niet blij mee was. In de nacht van 25 op 26 september 
evacueerden de Britten om 22.00 uur de geslonken peri-
meter10, gesteund en gemaskeerd door artillerievuur van 
het 30e Britse Corps en een Britse misleidingsaanval van de 
43e Wessex Division richting Heteren, west van Driel. De 
Britse oversteek werd pas tegen de ochtend ontdekt door 
de Duitsers bij Westerbouwing11, maar deze waren niet in 

10 De evacuatie had de operatie ‘Berlijn’ gekregen.

11 De Duitsers rekenden eigenlijk op aanvoer van nieuwe 
Britse of Poolse versterkingen naar de perimeter.

staat tot effectieve tegenmaatregelen maar beschoten de 
oversteekplaats wel met mitrailleurvuur en mortiervuur, 
waardoor behoorlijke verliezen aan Britse en Poolse zijde 
werd geleden. Grotere Duitse aanvallen bleven uit en de 
oversteek was een succes. 300 gewonde Britse militairen 
waren achtergebleven, 2.398 waren gered (1.741 van de 1e 
Britse Airborne Division, 422 Britse zweefvliegtuig pilo-
ten, 160 man van de 1e Poolsführere Parachutisten Brigade 
en 75 man van de 43e Wessex Division) van een totaal van 
9.000 man die ten noorden van de Rijn aan geallieerde zij-
de waren ingezet. 

 
De aanval van de Duitse eenheden in de ochtend van 
26e september stuitte vanzelfsprekend niet meer op gro-
te weerstand en rond 12.00 uur zwegen alle wapens ten 
noorden van de rivier de Rijn. Operatie Market Garden 
was over. De Duitse soldaten waren eveneens totaal uitge-
put en sliepen dagenlang. Alle Wehrmacht eenheden die in 
Arnhem meegevochten hadden, kregen 10 dagen speciaal 
verlof van Hitler. Maar niet de Waffen SS eenheden. Die 
kregen hun verlof, volgens Himmler, pas na de eindover-
winning. 
Duitse tegenaanvallen tussen Nijmegen en Arnhem liepen 
op niets uit, ondermeer omdat men er niet in slaagde de 
brug bij Nijmegen te vernietigen door luchtaanvallen en 
duikers, zodat de geallieerden continue versterkingen kon-
den aanvoeren. Ook geallieerde pogingen om de Kamp-
fgruppe ‘Knaust’ uit Elst te drukken mislukten.12 Maar de 
Duitsers trokken later op de dag wel terug naar Elden, min-
der dan twee kilometer van de Rijnbrug. Het front stabili-
seerde hier. De Duitsers troffen verder nog meer maatrege-
len door het aantrekken van 363e Volksgrenadier Division 
(aanvankelijk om druk vanuit de Betuwe van het westen te 
zetten en later om de noordelijke Rijnoever te bezetten) en 
de 9e en 116e Panzer Division om een tegenaanval vanuit 
het oosten in de Betuwe op te kunnen zetten. Deze vond 

12 Het optreden van Knaust was indrukwekkend, zowel in 
Arnhem als bij Elst. Hij kreeg hiertoe later persoonlijk van veld-
maarschalk Model het Ridderkruis uitgereikt.

figuur 17a door kampfgruppen ingesloten Britse perimeter

figuur 18 Kampfgruppe ‘Spindler’
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plaats op 1 oktober (en werd herhaald op 2 en 3 oktober), 
maar kwam nooit goed van de grond door ondermeer het 
zachte en open polderlandschap en ingrijpen van de gealli-
eerde luchtmacht. Ondersteunde aanvallen van eenheden 
van het 2e Fallschirmjägerkorps zuidoost van Nijmegen 
slaagden evenmin. Na het succesvol bombarderen van de  
zwaar-omstreden Rijnbrug bij Arnhem op 7 oktober door 
de Royal Air Force, ontruimden de Duitsers het gebied. Te-
meer omdat op 8 oktober de Amerikaanse aanval op Aken 
was begonnen. De 9e SS Hohenstauffen Panzerdivision 
was intussen op 31 september al naar Siegen/Altenkirchen 
in Duitsland vertrokken om hun al lang eerder geplande 
‘opfrissing’ te kunnen ontvangen.

ENKELE DEDUCTIES
De geallieerden hadden op 17 september totale verrassing13 
door het droppen van 6 Britse en 18 Amerikaanse batal-
jons parachutisten en ondersteunende wapens achter de 
Duitse linies. Maar de Duitse reactie was bliksemsnel en 
aan het einde van de eerste dag waren al 10/11 Duitse ge-
vechtsbataljons verzameld (nog vaak bestaand uit losse 
‘Alarmeinheiten’) nabij Arnhem en twee in Nijmegen. Bin-
nen 24 uur was dit aantal gestegen tot 13/14 bataljons bij 
Arnhem en 13 in Nijmegen. De Duitse improvisatie betrof 
niet alleen bevelsverhoudingen, maar ook het transport 
van deze eenheden was vaak een allegaartje van transport 
middelen. Van vrachtwagens, treinen, bustrollies, fietsen 
tot paard en wagen en te voet. 

Opvallend was daarnaast dat de geallieerde luchtmacht 
de verplaatsing van de Alarmeinheiten ongemoeid liet. 
Omdat de geallieerden hun vliegtuigen inzetten om 
de airlifts te escorteren konden de Duitsers hun een-
heden op de eerste dagen ongehinderd door geallieer-
den luchtaanvallen naar de inzetgebieden verplaatsen. 
Overigens speelde slecht weer op 19, 21 en 23 septem-
ber ook een beperkte factor voor geallieerde luchtinzet, 
maar op 17 en 18 september was het wel goed vliegweer. 
Het niet met vliegtuigen verstoren van de aanvoer van 

13 Strategische verassing die tactisch verloren is gegaan.

Duitse versterkingen, waardoor de tijd-ruimte factoren 
in Duits voordeel bleven, moet als fout worden bestem-
peld.

De Duitsers zetten verder hun (relatief sterke) verken-
ningseenheden, de bataljons van Gräbner en Brinkmann, 
effectief in, zowel in Arnhem als in Nijmegen. Met name 
Bittrich speelde hier een belangrijke rol in . De waarde van 
de gevechtsverkenningen van Gräbner in de middag van 17 
september in Arnhem worden in de literatuur onderschat. 
Maar hierdoor was de leiding van de 9e SS Panzerdivision 
Hohenstauffen wel in staat om een goed gevechtsoverzicht 
op te bouwen en arriveerden Alarmeinheiten goed te in-
strueren en gecoördineerd in te zetten. Deze bracht dus 
snel samenhang in de Duitse reactie en gaf operationeel 
voordeel.
Doordat de Duitse snel eenheden konden concentre-
ren van ‘buiten naar binnen’ konden schieten konden 
ze snel concentratie van effecten laten plaatsvinden. Dit 
was niet mogelijk aan Britse zijde. De twee meest ge-
noemde fouten aan Britse zijde was het feit dat ze niet 
dichter bij de Rijnbrug waren geland (bijvoorbeeld in de 
polders ten zuiden van de brug) en niet de gehele di-
visie in één slag aan de grond hadden gezet14. Toch is 
maar de vraag of dit tot een andere uitkomst had geleid. 
De landingen hadden dan immers dichter bij het met 
luchtafweer versterkte Duitse vliegveld Deelen plaats-
gevonden en de Duitsers konden immers nog steeds 
snel hun Alarmeinheiten concentreren op Arnhem. 
Bovendien konden ze nog steeds eenheden naar Nijme-
gen overbrengen via het veer bij Pannerden. Anderzijds 
had een Amerikaanse landing niet ten oosten, maar ten 
noorden en zuiden van Nijmegen mogelijk wel enkele 
dagen versnelling kunnen brengen omdat hiermee in 
een coup-du-main zowel de Waalbrug als de bruggen 

14 Er waren  zo’n 500 transportvliegtuigen en gliders ter 
beschikking per divisie. Grotere transport capaciteit voor 1 UK 
Airborne Division had ten koste gegaan van één van de twee 
US Airborne Division.

figuur 18a Duitse versterkingen per fiets

figuur 19 Kampfgruppe Brinkmann
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bij Grave en Heumen veroverd hadden kunnen worden. 
Hierdoor had de opmars van 30e Korps naar Arnhem 
versneld kunnen worden.

De geallieerden misten daarnaast een belangrijke operati-
onele kans. Onmiddellijk na het oversteken van de Waal-
brug bij Nijmegen in de voornacht van 20 september lag 
immers de weg naar Arnhem open. In de loop van de nacht 
ging deze kans voorbij doordat SS kolonel Harmel erin 
slaagde een nieuwe provisorische verdedigingslinie op te 
bouwen van vijf bataljons en 25 tanks en pantserwagens. 
Een improvisatievermogen van formaat. 
Doordat de Britse en Amerikaanse luchtlandingen rela-
tief ver verwijderd plaatsvonden van de hoofdbruggen en 
doordat veel eenheden de landingsterreinen verdedigden 
om de tweede lift te kunnen ontvangen, waren de diverse 
verspreidde Duitse Alarmeinheiten in staat essentiële ver-
keersinfrastructuur te bezetten en Sperrlinies in te richten. 
De vertragende gevechtsacties van het SS bataljon ‘Kraf-
ft’ waren lastig voor de Britten, maar doorslaggevend was 
het effectieve optreden van de Kampfgruppe ‘Spindler’ die 
immers met een geïmproviseerde en ad-hoc samengestel-
de krijgsmacht, de link-up tussen het 2e Parabataljon van 
Frost en de volgende 1e en 3e Parabataljon verhinderde. De 
leidinggevende capaciteiten van Spindler waren fenome-
naal en hij ontving voor zijn optreden bij Arnhem op 27 
september ook het Ridderkruis. Hij kwam overigens in de-
cember om het leven bij de Slag in de Ardennen. 
De blokkade van de Rijnbrug door Frost was niet onbe-
langrijk en is van invloed op de strijd in Nijmegen geweest. 
Hij voorkwam hierdoor dat de Duitsers snel meer reserves 
naar Nijmegen konden sturen om daar de geallieerden te-
rug te drukken. De Duitse veeroperatie bij Pannerden door 
het 10e SS Geniebataljon (SS kapitein Brandt) en 10e SS 
FLAK Abteilung was essentieel. Met gereduceerde krach-
ten (ook hij had een Alarmeinheit moeten afstaan), met 
geïmproviseerde middelen en onder constante dreiging 
van geallieerde jachtbommenwerpers was het de Duitsers 
gelukt om gevechtseenheden van enige omvang over te 
zetten15. De meeste van de gevechtseenheden waren echter 
in op 20 september het zuidelijk bruggenhoofd van Nijme-
gen ingezet of waren zich verspreid (in verband met drei-

15 Vreemd is dat 2 ATAF de veerponten niet ontdekte.

ging luchtaanval) aan het gereedmaken voor latere acties. 
De weg naar Elst lag als het ware ‘open’ voor tanks van de 
Britse Guards Armoured Division die de Waalbrug bij Nij-
megen overstaken in de avond van 20 september.
Maar ook aan Duitse zijde werden fouten gemaakt. De in 
potentie meest krachtige eenheid was het verkenningsba-
taljon van Gräbner, maar zijn optreden faalde uiteindelijk 
om twee redenen. Ten eerste liet hij geen zware veiligheids-
bezetting achter bij de Rijnbrug en ten twee overschatte 
hij de effectiviteit van zijn geplande panzerraid. Daarnaast 
verdienden de aanval op de oostrand van Nijmegen vanuit 
het Reichswald16 en de mislukte verdediging van de Waal-
brug ook geen schoonheidsprijs.
De kwetsbaarheid van luchtlandingstroepen is ook vaak 
bediscussieerd. De geallieerden kozen deze keer voor 
een daglanding omdat de nachtlandingen in Normandië 
chaotische toestanden en ineffectieve luchtlandingseen-
heden hadden opgeleverd. Dit leverde weliswaar beter 
gecoördineerde eenheden op, maar vooral de latere lan-
dingen hadden zwaar te leiden van Duits afweergeschut 
en grondvuur. De kwetsbaarheden van lichte infanterie 
voor zware wapens (artillerie, tankgeschut en tanks) zijn 
ook duidelijk, zowel in bebost als in verstedelijkt terrein. 
De tactieken van Harzer, waarbij hij kleine penetrerende 
gevechtsgroepen versterkt met (wat verder naar achteren 
geplaatst) zwaar geschut en tanks in de hoofdstraten, lie-
ten zien dat pantservoertuigen (mits juist gehanteerd) een 
belangrijke rol kunnen spelen in straatgevechten. Niet al-
leen vanwege psychologisch oogpunt, maar vooral ook om 
met overweldigende vuurkracht gevechtsposities van de 
tegenstander aan puin te schieten. Lessen die de geallieer-
den toepasten in maart 1945 bij OP VARSITY de luchtlan-
ding over de Rijn.

VERDER LEZEN:
Airborne Museum – De slag om Arnhem, Pitkin Publis-
hing, 2018
Robert Kershaw – It never snows in September, Crécy 
Publishing Limited, 2019
Antony Beevor – The Battle of Arnhem, Penguin Books, 
2018
Wilhelm Tieke – In Feuersturm letzter Kriegsjahre, II SS 
Panzerkorps met 9. und 10. SS-Division ‘Hohenstauffen’ 
und ‘Frundsberg’, Munin Verlag, 1975
Herbert Fürbringer – 9. SS-Panzer-Division Hohen-
stauffen, Editions Heimdall, 1984
Bob Gerritsen - Fighting the British at Arnhem: SS-Un-
terführerschule Arnheim - Its Origins and Operations 
against the 1st British Airborne Division September 
1944, R. Sigmond Publishing 2018

16 De “klungelige aanval” had overigens wel het resultaat 
dat het Amerikaanse para bataljon dat de Waalbrug op 400m 
was genaderd moest terugkeren naar de landingsterreinen om 
deze vrij te vechten.

figuur 21 Arnhem 1946
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INDIRECT VUUR VAN DIRECT-VURENDE SYSTE-
MEN

In dit artikel wil ik ingaan op de vele mogelijkheden van het indirect gebruik van direct vurende wapensyste-
men als machinegeweren, AGW’s, Infantry Fighting Vehicles (IFV’s), en Anti Tank Guided Missiles (ATGM’s). 
Allereerst zal het concept zelf beschreven worden. Vervolgens zal ingegaan worden op de toepasbaarheid van 
dit principe waarna afgesloten zal worden met enkele final remarks. Het doel van dit artikel is het delen van - 
naar mijn mening - waardevolle inzichten die in kleine snippers te vinden zijn op het Internet. Daarnaast wil ik 
op deze wijze een gesprek starten over de verschillende mogelijkheden. Kritiek op informatie in dit artikel is 
daarom zeer welkom om zo een open conversatie op gang te brengen omtrent mogelijke toepassingen voor 
dit concept.

SCENARIO 1:
Een Boxer-peloton voert een aanval uit in verstedelijkt ge-
bied. Nadat de infanterie uitgestegen is en voorwaarts is 
gegaan, vallen de voertuigen enkele tientallen meters terug 
vanwege mogelijke AT-dreiging. Wanneer de infanterie 
het aanvalsdoel nadert komt de eenheid onder zwaar vij-

andelijk vuur waarbij meerdere gewonden vallen. Aange-
zien de 81mm mortieren een andere eenheid steunen, kan 
de waarnemer deze niet inzetten. Vanwege de penibele 
situatie gaan de Boxers voorwaarts om te steunen met de 
.50’s en te zorgen voor een snelle afvoer van de gewonden. 
Vanuit verschillende posities worden de Boxers onder vuur 

Afbeelding 1: Britse troepen in Overloon gebruiken een Vickers machinegeweer voor indirect vuur. Let, naast de grote hoeveelheid hulzen 
en munitiekisten ook op de hoek van het vizier ten opzichte van het Machinegeweer.
‘Vintage Saturday: Indirect Fire,’ Forgotten Weapons, laatst bewerkt op 25 mei 2013, https://www.forgottenweapons.com/vintage-sa-
turday-indirect-fire/
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genomen met RPG’s waardoor twee voertuigen uitgescha-
keld worden. De uitgestegen infanterie is genoodzaakt 
zich terug te trekken waarbij de voertuigen en de getroffen 
bemanningsleden achtergelaten moeten worden. In ver-
band met de vijandelijke AT teams kan het iets later arrive-
rende Zware Wapen peloton weinig uitrichten.

SCENARIO 2: 
Een Boxer-peloton voert een aanval uit in verstedelijkt ge-
bied. Nadat de infanterie uitgestegen is en voorwaarts is 
gegaan, vallen de voertuigen enkele tientallen meters te-
rug vanwege mogelijke AT-dreiging. Wanneer de infante-
rie het aanvalsdoel nadert komt de eenheid onder zwaar 
vijandelijk vuur waarbij meerdere gewonden vallen. Aan-
gezien de 81mm mortieren een andere eenheid steunen, 
kan de waarnemer deze niet inzetten. Hij maakt via de ra-
dio contact met de Boxers en deelt de coördinaten van de 
vijandelijke posities. Deze worden vervolgens onderdrukt 
met de .50’s op de Boxers die vanaf veilige afstand indirect 
vurend ingezet worden. Nadat het zware wapens peloton 
is gearriveerd nemen deze met eveneens indirect vurende 
40mm Automatische Granaatwerpers (AGW’s) en .50’s de 
taak van de Boxers over. De infanterie breekt vervolgens af 
waarbij de Boxers de infanterie steunen en de gewonden 
meenemen zonder verliezen aan voertuigen.

Is dit tweede scenario absoluut onmogelijk of te realiseren?

HET PRINCIPE
Het principe van direct vurende (DF) wapensystemen die 
op een indirect vurende (IDF) manier gebruikt worden is 
niet nieuw. Al in de WOI werden machinegeweerschut-
ters opgeleid om doormiddel van het hoger aanrichten de 
maximale effectieve dracht van wapensystemen te vergro-
ten.1 Ook in WOII werd dit toegepast (zie afbeelding 1). 
Het principe van indirect vurende wapensystemen wordt 
nu nog steeds gebruikt in het Australische leger onder de 
naam van extended range machine gunnery (ERMG). Hierbij 
wordt het mechanisme van een mortier gebruikt op een 
machinegeweer (zie afbeelding 2). Dit kan zowel uitge-
stegen als ingestegen worden toegepast. Meer informatie 
over hoe dit specifiek ingezet wordt is te vinden in het ar-
tikel dat als belangrijkste bron voor deze bijdrage gebruikt 
is.2 De belangrijkste zaken die nodig zijn om indirect vuren 
mogelijk te maken zijn een gestabiliseerd wapenplatform 
(dit kan zowel op een driepoot als op een voertuig), en een 
optisch richtmiddel of gedigitaliseerd Fire Control System 
(FCS).3 Wanneer een dergelijk systeem gebruikt wordt, zal 

1  Andrew M. Del Gaudio, ‘Indirect Machine Gunnery,’ 
Marine Corps Gazette 101, no.6 (juni 2017): 19-21.

2  Chris Thorburn. ‘Indirect machine gunnery for the mo-
torised battalion,’ The cove, 9 augustus 2019, https://cove.
army.gov.au/article/indirect-machine-gunnery-the-motori-
sed-battalion

3  idem

allereerst de positie van een doel bepaald worden door een 
waarnemer in het voorterrein. Vervolgens kan dit coördi-
naat worden ingevoerd in het FCS waarna het doel aange-
grepen wordt.
Het op de indirecte manier benutten van vuurkracht 
brengt verschillende extra capaciteiten met zich mee. Al-
lereerst kan elk van de voor deze taak uitgeruste voertui-
gen gebruikt worden als mobiel platform voor indirecte 
vuursteun aan uitgestegen eenheden. Daarnaast kunnen 
deze voertuigen ingezet worden vanuit gedekte posities, 
waardoor blootstelling aan vijandelijk vuur minimaal is. 
Daarbij komt nog eens dat bij indirect vuren de maximale 
dracht significant groter wordt. Een ander argument voor 
het inzetten van de al bestaande wapensystemen voor 
IDF is dat er meer vuurkracht gerealiseerd kan worden. 
Ondanks schaarste van vuursteunmiddelen, is er op deze 
manier toch capaciteit voor indirect vuur. Er hoeven geen 
nieuwe wapensystemen aangeschaft te worden, maar door 
het anders inzetten van al beschikbaar materieel worden 
de mogelijkheden voor inzet verhoogt. Uiteraard is het 
wel noodzakelijk dat de benodigde software wordt aange-
schaft, waarvoor verder onderzoek noodzakelijk is. 
Een belangrijk argument tegen het gebruik van DF wapens 
voor IDF is het feit dat er gemiddeld veel meer munitie no-
dig is dan bij directe steun. Dit is duidelijk weergegeven in 
de bijgevoegde foto, waar Britse mitrailleurschutters in ge-
vecht te zien zijn tijdens WOII. Dit argument is zeker iets 
om rekening mee te houden. Het is dan ook belangrijk om 
de benodigde munitie voorhanden te hebben en hier van 
tevoren al rekening mee te houden tijdens de planning van 
operaties. Een voordeel is wel dat het makkelijker is om de 
indirect vurende eenheden te bevoorraadden, aangezien 
deze vanaf grotere afstand en buiten het directe zicht van 
de vijand vuren. 
Een volgend tegenargument tegen specifiek het gebruik 
van machinegeweren voor indirect vuur, is dat ballisti-
sche munitie tot .50 nooit zo effectief kan zijn als munitie 
met een explosieve lading zoals bijvoorbeeld 35mm grana-
ten van de CV90 of 40mm granaten van de AG- W ’ s . 
Scherfwerking is bij machinegeweren namelijk n i e t 
van toepassing en dus telt ‘dichtbij’ niet. Al- l e r -
eerst geldt dit argument a l - leen 
voor ma- chinegewe- r e n 
e n n i e t 

voor an-
dere wapensy- s t e m e n 
die behandeld w o r d e n 
in dit artikel. Daarbij is het rele- vant om 
te beseffen dat ook bij machi- n e g e w e -
ren niet elk schot raak hoeft te zijn om 

Afbeelding 2: De ‘C2A2 Support Weapons Sight’ geplaatst 
op een Britse variant van de MAG. Dit optiek kan op zowel 
mortieren als machinegeweren geplaatst worden en wordt als 
zodanig ook gebruikt door het Britse leger. Daarbij wordt dit 
wapensysteem ook gebruikt door het Australische leger.
‘C2A2 Support Weapons Sight,’ Hall and Watts Defence Op-
tics, geraadpleegd op 16 sept 2020, https://www.hallandwatts.
com/products/optical-instruments/c2a2
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bijvoorbeeld het effect ‘suppress’ te bewerkstelligen. Ten-
slotte moet duidelijk zijn dat indirect gebruik van DF wa-
pensystemen geen vervanging is van mortieren en artille-
rie, maar een toevoeging daarop. 

TOEPASBAARHEID OP WAPENSYSTEMEN
Tot op hier is de nadruk vooral gelegd op het inzetten van 
machinegeweren voor indirect vuur. Er zijn echter meer-
dere mogelijkheden, die ook op vergelijkbare schaal toe-
gepast zouden kunnen worden. Hierna volgt een opsom-
ming van verschillende wapensystemen met uitleg erbij.

MACHINEGEWEREN
Het principe van indirect vuur is allereerst toepasbaar op 
M2 Browning .50 en FN Mag machinegeweren. Boxers, 
Fenneks, MB280 CDI’s en Bushmasters kunnen uitgerust 
worden met de middelen om indirect vuren nodig te ma-
ken. Hierbij kunnen deze voertuigen met minder bescher-
ming toch de vuurkracht inzetten die de wapensystemen 
bieden.

AUTOMATISCHE GRANAATWERPERS
In Irak zijn de 40mm granaatwerpers, type Mark 19, al 
ingezet door Amerikaanse eenheden voor indirect vuur.4 
Ook is er recentelijk een video opgedoken vanuit Oekra-
ine, waarbij te zien is hoe een manoeuvre-eenheid wordt 
gesteund door een team met de Russische AGS-30, een 
granaatwerper met kaliber, niet geheel verrassend 30 mil-
limeter (zie afbeelding 3). Het vuur werd hierbij geleid door 
een waarnemer die in contact stond met de AGW-eenheid.5 
De techniek van het vuren verschilt niet met het inzetten 
van een machinegeweer voor indirect vuur. Het indirect 
inzetten van AGW’s zou bijvoorbeeld toegepast kunnen 
worden door de Zware Wapen pelotons van de Lichte Bri-
gade en de Patrouillecompagnieën van de Luchtmobiele 
Brigade. 

INFANTRY FIGHTING VEHICLES
Wanneer machinegeweren en AGW’s gebruikt kunnen 
worden voor indirect vuur, geldt dit ook voor wapensy-
stemen op Infanteriegevechtsvoertuigen. Een voorbeeld 
hiervan is een upgradepakket voor de Russische BMP-3, 
ontwikkeld door het bedrijf KBP. Volgens eigen zeggen 
krijgt de BMP-3M, door onder andere het inbouwen van 
een nieuw Fire Control System, de mogelijkheid om indi-
rect vuur af te geven. ‘Het systeem omvat apparatuur voor 
plaatsbepaling en positionering om vanuit gedekte po-
sities vuur uit te kunnen brengen op Non-Line Of Sight 

4  FUNKER530 - Veteran Community & Combat Footage. 
‘Marines Use MK-19 Grenade Launcher Like A Mortar’ YouTube 
video, 1:10. 19 Januari 2020. https://www.youtube.com/wat-
ch?v=Q6G0M1BNMgc

5  FUNKER530 - Veteran Community & Combat Footage. 
‘Ukrainian Troops Use Automatic Grenade Launcher As A Mor-
tar’ YouTube video, 3:48. 19 Juli 2020. https://www.youtube.
com/watch?v=CW68aPsFC_Q

(NLOS) doelen wanneer coördinaten van deze doelen 
bekend zijn.’6 De mogelijkheid om ‘een effectief bereik te 
hebben van 7000m met HE-FRAG granaten, zorgt ervoor 
dat de BMP-3M in staat is een barrage af te vuren zonder 
daarvoor de hulp van artillerie in te hoeven schakelen.’7 
Hoewel het goed is om kritisch om te gaan met dergelijke 
claims, kan het nuttig zijn te kijken hoe dit toegepast kan 
worden op bijvoorbeeld de CV90 met het Bushmaster III 
35mm-snelvuurkanon. Wanneer de vuurkracht van dit wa-
pensysteem indirect ingezet kan worden, zodat in een eer-
dere paragraaf genoemde voordelen van toepassing zijn, 
zal dit de manoeuvrecommandant en waarnemer meer 
opties geven.

ANTI-TANK GUIDED MISSILES (ATGM)
Het gebruik van ATGM’s voor indirecte vuursteun met be-
hulp van waarnemers is niet nieuw. Eén van de eerste lan-
den die dit toepasten was Israël. Het wapen wat hiervoor 
gebruikt wordt is de Spike NLOS ‘Tammuz’ raket. Deze 
variant heeft een maximum dracht van 25-30 km8 en is in 
staat om doelen met grote precisie te neutraliseren. Op ba-
sis van ervaringen in Afghanistan heeft ook Groot-Brittan-
nië voor deze optie gekozen. Het voordeel bij deze ATGM 
in tegenstelling tot andere types is dat er de mogelijkheid 
is voor LOAL (Lock On After Launch). Hierbij kan de raket 
vanuit dekking afgevuurd worden waarna de schutter het 
doel kan kiezen.9 De Spike wordt door Defensie gebruikt 
in de Medium Range versie. Deze variant heeft een dracht 
van 2.500 meter. Ook met deze variant is het mogelijk om 
een raket af te vuren op een doel dat niet gezien wordt 
door de schutter, maar wel door een waarnemer. Hier 
wordt in Oirschot al mee geoefend door Spike bemannin-
gen. Ook dit is een vorm van indirecte steun door een DF 
wapensysteem. Het kan interessant zijn voor de artillerie 
om dit verder te onderzoeken en te bezien of deze metho-
de op grotere schaal toegepast zou kunnen worden, zoals 
het Britse en Israëlische leger al doen. In een meer ideaal 
geval zou gekozen kunnen worden voor een aanschaf van 
de NLOS variant waarmee zoals eerder genoemd doelen 
op meer dan 25km geneutraliseerd kunnen worden.

6  Vaso opel. ‘Firepower upgrade for BMP 3 (English sub-
titles)’ YouTube video, 13:03. 14 mei 2015.  https://www.youtu-
be.com/watch?v=rm8M33dQ20A

7  idem

8  Nicholas Drummond, ‘Long-Range Precision Guided 
Weapons – The New Force Multiplier,’ UK Land Power, 29 
mei 2018, https://uklandpower.com/2018/05/29/long-ran-
ge-precision-guided-weapons-the-new-force-multiplier/

9  ‘Gil / Spike / NT-Dandy – Descriptions,’ GlobalSecurity.
org, pagina bezocht op 4 september 2020, https://www.glo-
balsecurity.org/military/world/israel/spike-design.htm
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FINAL REMARKS
Dit artikel begon met een casus waarbij indirect vuur werd 
toegepast door normaal gesproken direct vurende wapen-
systemen. Vervolgens is het principe verder uitgelicht, 
waarna de toepasbaarheid voor verschillende wapensy-
stemen en eenheden is besproken. In dit laatste gedeelte 
kunnen enkele conclusies getrokken worden. Allereerst 
is gebleken dat het indirect gebruiken van een DF wapen-
systeem veel voordelen biedt, waaronder verhoogde be-
scherming en slagkracht. Daarnaast is besproken dat dit 
principe niet alleen toepasbaar is voor machinegeweren, 
maar voor veel meer steunende wapensystemen zoals de 
automatische granaatwerper, de Spike en het boordwapen 
van de CV90. Tenslotte is gebleken dat er meer theoretisch 
en praktisch onderzoek noodzakelijk is, aangezien er wei-
nig informatie beschikbaar is over dit onderwerp.
In het afsluitende deel van dit artikel zijn er enkele zaken 
die nog genoemd dan wel benadrukt moeten worden. Al-
lereerst het feit dat onbemande systemen onbenoemd zijn 
gebleven. De reden hiervoor is dat deze middelen in het 
hele concept verweven kunnen worden en geen apart as-
pect vormen. Zo kunnen UAV’s, net als bij het gebruik van 
mortieren en artillerie, worden ingezet voor doelopspo-
ring.10 Een speciale rol kan weggelegd zijn voor Unmanned 
Ground Vehicles zoals de Themis Milrem. Wanneer deze 
ingezet wordt als wapenplatform, waarmee al geëxperi-
menteerd wordt door de Landmacht11, kan de Milrem ook 

10  Del Gaudio, ‘Indirect Machine Gunnery,’

11  13 Lichte Brigade. ‘13 Lichte Brigade test nieuw wa-
pensysteem’ YouTube video, 4:07. 19 september 2019.  https://
www.youtube.com/watch?v=Ns4gETjDO_w

ingezet worden voor indirecte steun. Ook hiervoor geldt 
dat nader onderzoek nodig is. Een ander aspect wat onder-
belicht is gebleven zijn de specifieke manieren en tactische 
situaties waar het indirect vuren ingezet kan worden. In 
de casus is gesproken over steun tijdens de actie zelf, maar 
uiteraard hoeft inzet niet beperkt te blijven tot dergelijke 
situaties. De indirect vurende wapensystemen kunnen ook 
pre-planned worden ingezet of als verdekte vuurbasis tij-
dens een aanval. Aangezien de kennis hiervoor bij anderen 
ligt, ben ik hier niet verder op ingegaan.
Een volgend aspect wat zeker genoemd moet worden heeft 
zowel met de inhoud van dit artikel als met de schrijver 
te maken. Als cadet en aspirant-officier mis ik diepgaande 
kennis en ervaring op tactisch en technisch niveau. Hoe-
wel ik een poging heb gedaan om bijvoorbeeld de scena-
rio’s oppervlakkig te houden en niet diep ingegaan ben op 
technische informatie, kan het zijn dat er tactische/tech-
nische missers in het artikel staan. Om dit zoveel mogelijk 
te voorkomen heb ik een jaarkapitein (en nog belangrijk, 
een ervaren artillerist), bereid gevonden om een kritische 
blik op het artikel te werpen. Zoals al eerder aangegeven is 
het mijn doel niet geweest om een eigen waarheid te ver-
kondigen, maar om informatie te delen en een gesprek op 
gang te krijgen over de mogelijkheden om direct vurende 
wapensystemen in te zetten voor indirect vuur. Eenieder 
die dit artikel leest, wordt uitgenodigd en uitgedaagd om 
hierop te reageren via mail dan wel in een volgende Sinte 
Barbara.

Cadet-Kornet Barend Jan van Nifterik

Afbeelding 3: Still uit youtube clip waarbij AGS-30 ingezet wordt voor indirecte steun.
FUNKER530. ‘Ukrainian Troops Use Automatic Grenade Launcher As A Mortar’, 19 juli 2020, https://www.youtube.com/wat-
ch?v=CW68aPsFC_Q
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LEIDERSCHAP EN INNOVATIE: 
“CULTURE EATS STRATEGY FOR BREAKFAST”1

De wereld verandert in een razend tempo. Dit betekent dat Krijgsmacht net zo snel moet kunnen bewegen 
om potentieel nieuwe dreigingen het hoofd te kunnen bieden en daarmee relevant te blijven voor de veilig-
heid van Nederland en onze bondgenoten. De recente Defensievisie 2035 onderschrijft die noodzaak, maar 
schetst ook dat de organisatie niet is toegerust voor veranderende dreigingen.2 Deze constatering is niet 
verrassend. De afgelopen jaren is getracht om dat essentiële aanpassingsvermogen van de grond te krijgen 
door termen als flexibiliteit, innovatie, of wendbaarheid beleidsmatig te omarmen. Deze uitgangspunten zijn 
geformaliseerd en uitgerold als, bijvoorbeeld, de Adaptieve Krijgsmacht, de Innovatiestrategie en recent in 
de Defensievisie 2035.3 De vraag is natuurlijk wat we daarvan in de praktijk terugzien, hoe zien we dit op de 
werkvloer terug?

De noodzaak om te innoveren 
en hoe daarmee om te gaan 
was eerder dit jaar ook het 

onderwerp van gesprek bij 17 Painf-
bat Garderegiment Fuseliers Prinses 
Irene (17 Painfbat GFPI). Op de leider-
schapsdag, begeleid door Deugdzaam 
Verweer4 en Jef Staes van Red Monkey 
Company5, wisselde een dwarsdoor-
snede van het bataljon daarover van 
gedachten. Hoe gaan we om met in-
novatieve ideeën van de werkvloer 
en welke rol heeft de leidinggevende 

daarin? Vernieuwende ideeën zeggen 
deelnemers regelmatig wel te heb-
ben. Echter “dat mag niet” of “dat past 
niet binnen ons optreden” zijn vaak 
gehoorde innovation killers, zonder 
dat men zich daarbij afvraagt of ons 
huidige optreden nog wel past bij 
de veranderende wereld. Hoewel de 
Commandant der Strijdkrachten in 
2019 uitsprak dat “het credo ‘mag niet, 
kan niet, wil niet’ overboord moet”, 
is het gevoel op de werkvloer dat er 
maar weinig verandert.6 Ondanks de 

beleidstukken vanuit de top wordt 
doorontwikkeling en innovatie dus 
niet altijd gevoeld op de werkvloer - in 
ieder geval niet in het tempo waarin 
dat in de wereld om ons heen gebeurt. 
Daarmee dringt de vraag zich op in 
hoeverre de werkvloer baat heeft bij 
nieuwe visies, strategieën, of andere 
vergezichten om vernieuwing te sti-
muleren, of dat daar wellicht een an-
dere aanpak voor nodig is?
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In dit artikel pleiten de auteurs voor 
culturele innovatie als beginpunt 
voor verdere doorontwikkeling van 
de Krijgsmacht. De huidige bedrijfs-
cultuur is gebaseerd op een overzich-
telijke omgeving waarin verandering 
geleidelijk plaatsvindt. Daarmee kan 
de Krijgsmacht zich niet snel genoeg 
ontwikkelen, noch adequaat hande-
len in een complexe en snel verande-
rende wereld. Met andere woorden: 
in plaats van ons te richten op nieu-
we strategieën moeten we eerst onze 
cultuur veranderen voordat er echt 
ruimte ontstaat voor vernieuwing. 
Wij zien dat als een cultuur waarin 
leiders richting geven op basis van 
vertrouwen, waarin mensen vrijheid 
en autonomie krijgen om hun werk te 
doen, waarin personeel wordt ingezet 
op basis van passie en talent, waarin 
experimenteren en fouten maken bij 
het werk hoort, waarin autoriteit ge-
deeld wordt met collega’s die verstand 
van zaken hebben en waar transpa-
rantie het mogelijk maakt om kansen 
te zien en deze snel uit te buiten. Als 
de Krijgsmacht erin slaagt om de oude 
bedrijfscultuur te doorbreken, dan 
slaagt zij er ook in om sneller te ont-
wikkelen.

In dit artikel beschrijven we eerst de 
snel veranderende wereld en toege-
nomen complexiteit en waarom dat 
schuurt met de huidige bedrijfscul-
tuur. Dat doen we aan de hand van 
een concept van Jef Staes. Hij be-
schrijft dat traditionele organisaties 
in moeilijkheden komen omdat be-
voegdheden vaak niet belegd zijn bij 

de mensen die de noodzaak tot veran-
dering het eerste merken en doorzien. 
Vervolgens verkennen we een aantal 
mogelijkheden om die balans te her-
stellen. Tot slot delen we de prakti-
sche ontwikkelingen die binnen 17 
Painfbat GFPI zijn opgestart.

VERANDERENDE WERELD
Dat de wereld veranderd, wordt in het 
algemeen onderschreven.7 Oud-ge-
neraal McChrystal beschrijft dat de 
wereld verschuift van gecompliceerd 
naar complex. Een gecompliceerde 
wereld veronderstelt een heldere sa-
menhang tussen factoren. Daardoor 
is redelijkerwijs te voorspellen waar 
acties toe leiden; de wereld lijkt daar-
door overzichtelijk.8 In de hedendaag-
se complexe wereld bestaat die sa-
menhang tussen factoren nog steeds, 

maar hoe die elkaar beïnvloeden is 
onduidelijk. Dat betekent dat een ac-
tie waarvan we voorheen dachten het 
resultaat te kunnen voorspellen, nu 
tot onvoorziene uitkomsten leidt. De 
wereld is niet meer voorspelbaar.9

De veronderstelling van een gecom-
pliceerde wereld, die Jef Staes de 
‘2D-wereld’ noemt (als tegenhanger 
van de complexe ‘3D-wereld’), heeft 
weerslag op de manier waarop een 
organisatie functioneert.10 In een 
2D-organisatie houdt een 2D-leider 
zicht op het doel, stippelt hij route 
uit om daar te komen, en bepaalt hij 
wie welke taken uitvoert. Deze leiders 
zijn geselecteerd op basis van opgeda-
ne ervaring en hun opleidingsniveau. 
Logisch, want bijvoorbeeld, een bri-
gadecommandant heeft immers ook 
leiding gegeven aan de onderliggen-
de formaties. De commandant weet 
dus wat er nodig is en verwacht mag 
worden. Omdat de wereld voorspel-
baar lijkt, kunnen de uitgestippelde 
routes opgeknipt worden in deeltaken 
die vervolgens eindigen in functieom-
schrijvingen. Het personeel dient zich 
te conformeren aan deze vastomlijnde 
taken en verantwoordelijkheden. Een 
2D-leider wordt zelden geconfron-
teerd met onverwachte wendingen. 
Als er al verandering plaatsvindt, dan 
is dat een keuze van de 2D-leider. In 
een 2D-organisatie zijn bevoegdhe-
den vooral gecentraliseerd en werken 
2D-leiders sturend vanuit een bete-
re informatiepositie. Het personeel Jef Staes tijdens de leiderschapsdag
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krijgt daardoor weinig ruimte om ini-
tiatief te nemen, of haar ware potentie 
te bereiken en die te gebruiken. In een 
voorspelbare wereld werkt dat prima.

Echter, deze overzichtelijke 2D-we-
reld verandert in hoog tempo in een 
complexe ‘3D-wereld’ en dat zet een 
2D-organisatie onder druk. In de eer-
ste plaats, omdat deze 3D-wereld on-
voorspelbaar is. Gedetailleerde route-
kaarten zijn niet meer van begin tot 
eind zijn te plannen, omdat de wereld 
tegelijkertijd blijft veranderen. Doe-
len, stippen aan de horizon en visies 
moeten constant worden bijgesteld. 
Als een doel in zicht komt is het niet 
de vraag of het doel behaald is, maar 
of dat doel nog wel relevant is. Het is 
ondoenlijk om die voortdurende ver-
anderende realiteit te vertalen naar 
gedetailleerde processen, vaststaande 
functiebeschrijvingen, en hard om-
lijnde deeltaken. Verandering is niet 
langer een keuze, maar het overkomt 
ons. Omgaan met veranderingen is 
daarom een noodzaak in plaats van 
een keuze van de leidinggevende.

Het tweede punt dat de 2D-wereld 
onder druk zet, is de vrije toegan-
kelijkheid van kennis en informatie 
door de komst van het internet. We 
zijn niet langer afhankelijk van tra-
ditionele kennisbronnen, zoals een 
onderwijsinstelling of bibliotheek. 
Daardoor kunnen werknemers zich 
zelfstandig verdiepen in onderwer-
pen waar zij interesse in of talent 
voor hebben. Dit brengt waardevolle 

kennis en vaardigheden in de orga-
nisatie, maar heeft ook weerslag op 
leidinggevenden. Leiders hebben niet 
langer automatisch meer kennis dan 
hun werknemers. Plannen ontwerpen 
of veranderingen voorstellen is daar-
om niet meer aan leidinggevenden 
voorbehouden. Sterker nog, de vraag 
is of leiders die moeten teruggrijpen 
op praktische ervaringen van twintig 
jaar geleden überhaupt nog als beste 
in staat zijn de hedendaagse situaties 
op de werkvloer in te schatten. In 
een 3D-wereld ontstaat daarmee ook 
behoefte aan een 3D-organisatie met 
3D-leiders, oftewel organisaties en lei-
ders die naast richting en kaders, ook 
ruimte en bevoegdheden geven aan de 
lagere niveaus.

Vasthouden aan een 2D-management 
cultuur in een 3D-wereld brengt orga-
nisaties in moeilijkheden. Innovatie 
gaat vaak sneller dan men kan reage-
ren. Zodra de noodzaak tot verande-
ring is ingedaald, is de achterstand al 
zo groot dat die niet meer ingelopen 
kan worden. Daardoor zijn verschil-
lende commerciële bedrijven ten on-
der gegaan zoals, bijvoorbeeld, Kodak, 
Nokia, Yahoo, Segway, Blackberry, 
Motorola, Hummer, en Polaroid. De 
Krijgsmacht is natuurlijk geen markt-
partij en dat is, aldus het AFMP, een 
geluk want anders “was het allang 
failliet geweest.”11 Echter, ondanks 
dat de Krijgsmacht niet failliet kan 
gaan, is het wel mogelijk op meerdere 
fronten te verliezen: als speler op de 
arbeidsmarkt, in de mate waarin de 

maatschappij de Krijgsmacht serieus 
neemt, en op het gevechtsveld in een 
conflict. Een 2D-cultuur kan voor de 
Krijgsmacht tot problemen leiden in 
een 3D-wereld.

PROBLEEM VAN DE KRIJGS-
MACHT IN EEN 3D-WERELD
2D-organisaties in een 3D-cultuur 
hebben moeite om te veranderen, 
omdat ze het potentieel van hun men-
sen onvoldoende benutten. Ook in 
de Krijgsmacht zien we daarvan vol-
doende voorbeelden. Denk bijvoor-
beeld aan het functiegebouw, waarin 
alle functies en rangen zijn vastge-
legd. Daarbinnen zijn de logische 
loopbaansporen, die in de verplichte 
ervaringsopbouw zijn vastgelegd. Ter 
illustratie, het pad tot compagnies-
commandant loopt via een aantal 
functies als pelotonscommandant, als 
plaatsvervangend compagniescom-
mandant en een functie binnen dat 
bataljonsstaf. Hiervan afwijken wordt 
gezien als een ‘uitstapje’ en helpt vaak 
niet. Dat zien we ook terug in het 
volgen van loopbaanopleidingen. Als 
iemand verder wil komen in de orga-
nisatie, dan dienen deze opleidingen 
met goed gevolg afgelegd te worden. 
Ook wanneer men al beschikt over de 
beoogde kennis of competenties dan 
blijft deelname verplicht. Daarnaast, 
als iemand er niet in slaagt om zich 
de materie eigen te maken binnen 
de opleidingstermijn, dan hoeft deze 
persoon vaak niet meer terug te ko-
men. Er wordt niet gekeken naar wat 
iemand kan of wat nodig is om iets te 
leren, maar naar hoe goed men bin-
nen de tijd aan de collectieve norm 
kan voldoen. Het welbekende ‘hoe-
peltje springen’ is het gevolg. 

Daarnaast is onze manier van beoor-
delen kenmerkend voor een 2D-or-
ganisatie: verantwoordelijkheden en 
gedragsindicatoren liggen vast in de 
functieomschrijving en het compe-
tentiewoordenboek, wat de eenheid 
moet kunnen ligt vast in het trai-
ningscompendium, de oefenmomen-
ten liggen vast in het jaarplan, hoe 
men moet optreden met de eenheid 
ligt vast in doctrines en handboeken, 
enzovoorts. Vrijwel alles dat moet ge-
beuren staat beschreven met daarbij 
een toelichting hoe dit dient te gebeu-

Boxer
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ren. Het gevaar is dat succes verwordt 
tot doen wat er omschreven staat. De 
beoordeling wordt bovendien opge-
maakt door de directe leidinggevende. 
Zo bepaalt een leidinggevende of een 
ondercommandant wel of geen goede 
commandant is. Deze leidinggevende 
ervaart zijn of haar ondercommandant 
echter niet in de rol van commandant, 
maar als ondercommandant. Hoe het 
personeel van de beoordeelde hem 
of haar ziet, in de ware rol van com-
mandant, wordt buiten beschouwing 
gelaten. Die afhankelijkheid van een 
eenzijdige beoordeling is problema-
tisch.12 Het lijkt dan niet meer te gaan 
om ‘het juiste’ te doen, maar om ‘het 
gewenste’ te doen. Volgens Jef Staes 
leidt dit tot schaapachtig kuddege-
drag; zij die het ‘gewenste’ laten zien, 
of het gedrag van de leidinggevende 
kopiëren, vallen positief op en wor-
den daarvoor beloond. Daarmee zorgt 
Krijgsmacht er in feite voor dat jonge 
leidinggevenden hun authenticiteit 
wordt afgeleerd; vooruitgang bete-
kent immers conformeren. Hiermee 
houden we deze 2D-cultuur op alle 
niveaus in stand. 

In een 3D-wereld hebben we het po-
tentieel van al het personeel nodig, 
maar onze 2D-cultuur verhindert dat. 
Ontwikkeling van het personeel be-
perkt zich niet tot lesruimtes, maar 
strekt zich tot op de werkvloer. Hier 
komt men concrete problemen te-
gen die opgelost moeten worden. In 
een 3D-organisatie die kan omgaan 

met verandering en complexiteit en 
waar talent de ruimt krijgt, kan men 
zelfstandig oplossingen ontwikkelen 
en doet dit dan ook geregeld. In een 
2D-organisatie lukt dat niet of niet 
snel genoeg; de werkvloer kan wel 
ideeën hebben, maar heeft niet de 
bevoegdheid om over oplossingsrich-
tingen te beslissen. Daarvoor moe-
ten hogere managers geconsulteerd 
worden, er moet advies ingewonnen 
worden van kenniscentra en advi-
seurs en er moeten analyses of studies 
worden opgemaakt. Dat zien we ook 
in de Krijgsmacht: “dan zijn we niet 
verzekerd” of “dan is de Krijgsmacht 
niet aansprakelijkheid” luidt dan de 
motivatie. 

Een voorbeeld daarvan is het gebruik 
van tactische drones. De meerwaarde 
van dergelijke systemen wordt inmid-
dels al jaren breed erkend en op de 
werkvloer is er veel behoefte om daar 
tactisch mee te trainen. Toch lukt dat 
niet, omdat veiligheidsbeperkingen 
het gebruik van commerciële drones 
in de weg staan, terwijl er geen mili-
tair alternatief komt. Deze beperking 
verhindert dat de werkvloer nieuwe 
technologie krijgt en daar affiniteit 
mee kan ontwikkelen. Dit is een veili-
ge optie voor de Krijgsmacht als orga-
nisatie, maar niet voor het personeel 
dat opgezadeld blijft met beperkin-
gen. Zodra alle lichten op groen staan 
is de context al zodanig veranderd dat 
de oplossing al verouderd is. De CDS 
constateert: “we laten zo kansen lig-

gen en worden vanzelf ingehaald door 
andere – goedwillende of kwaadwil-
lende – partijen”.13 Op de werkvloer 
bestaat de bekwaamheid om de juist 
oplossing te ontwikkelen wel, maar 
het gebrek aan bevoegdheid belet de 
toepassing.

Die bevoegdheid ligt in de regel bij 
de hogere leiding. Deze leiding heeft 
dit gezag verworven door, zoals ver-
wacht werd van hen, het volgen van 
de verplichte cursussen en gewenste 
loopbaansporen. Kennis en ervaring 
is opgedaan op de traditionele manier. 
Echter, omdat de context steeds veran-
dert, betekent dat niet dat men nood-
zakelijkerwijs beschikt over de kennis 
en vaardigheden die in de moderne 
context essentieel zijn op de werk-
vloer. Toch houden we voortdurend 
vast aan de vertrouwde denkkaders.14 
We kennen allemaal de voorbeelden 
die steevast vasthouden aan “toen in 
Bergen, Hohenfels, of Altmark”, een 
idee afwenden met “een drone had-
den we toen ook niet nodig”, of een 
creatieve oplossing weerleggen door 
te stellen dat eenheden “eerst maar 
eens aan de basis moeten werken”. 
Hier ligt het probleem van innovation 
killers, omdat vernieuwende ideeën 
nauwelijks passen binnen verouderde 
referentiekaders.

Toen de Krijgsmacht nog een 2D-or-
ganisatie kon zijn, waren bekwaam-
heid en bevoegdheid aan elkaar ge-
koppeld. Men volgde een cursus om 
bekwaam te worden en kreeg vervol-
gens de bevoegdheid om te handelen. 
In de hedendaagse 3D-wereld loopt 
dat dwars door elkaar. Bekwaamheid 
wordt gestuurd door problemen uit 
de praktijk en in een 3D-wereld, waar-
in informatie vrij beschikbaar is, kan 
eenieder leren en oplossingen ont-
wikkelen voor die praktijkproblemen. 
Daarmee ligt de wijsheid niet meer 
per definitie hoog in de organisatie; 
alle werknemers kunnen onafhanke-
lijk snel bekwaam worden. Tegelij-
kertijd wordt opgedane kennis sneller 
achterhaald, waardoor verworven be-
kwaamheid ook een tijdelijk karakter 
krijgt. Traditioneel was personeel ‘be-
kwaam en bevoegd’ of ‘onbekwaam 
en onbevoegd’. Daar zijn nu twee 
nieuwe categorieën aan toe te voegen: De behoefte om te oefenen met drones is groot op de werkvloer
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‘bekwaam en onbevoegd’ en ‘onbe-
kwaam en bevoegd’. We visualiseren 
dat in onderstaande figuur.

Het knelpunt zit bij de ‘of’-catego-
rieën. Bekwaam personeel dat geen 
bevoegdheid heeft om te handelen, 
raakt gefrustreerd in de functie, ont-
wikkelt een burn-out, of verlaat te-
leurgesteld de organisatie.15 Personeel 
dat weliswaar bevoegd is, maar de 
bekwaamheid ontbeerd, is echter ook 
niet te benijden. Overvraagd worden 
kan leiden tot werkstress. Die wordt 
versterkt indien men het gevoel krijgt 
dat de andere categorie - op zoek naar 
bevoegdheid - tegelijkertijd aan hun 
stoelpoten zaagt. Het is duidelijk dat 
een onbalans tussen bekwaam- en be-
voegdheid voor beide ‘of’-categorieën 
een onprettige omgeving is. 

Deze onbalans in bekwaam- en be-
voegdheid wordt een ‘machtsdefect’ 
genoemd. Dat betekent dat de be-
voegdheden niet liggen op de plaats 
waar men bekwaam is. Hier zijn twee 
verklaringen voor. De eerste is het 
idee dat organisaties personeel blijven 
promoveren totdat zij gaan disfunc-
tioneren. Dit staat ook wel bekend 
als Peter’s Principle.16 De persoon in 
kwestie heeft voortdurend competent 
gefunctioneerd, totdat de organisatie 

hem of haar overvraagt. De medewer-
ker vervolgens herpositioneren zodat 
deze weer competent wordt, komt er 

vaak niet van.17 In de tweede plaats kan 
er een machtsdefect ontstaan, omdat 
de context verandert waardoor ook 
andere competenties nodig zijn. Zo 
zien we in moderne conflicten, naast 
de klassieke wijzen van manoeuvre-
oorlogvoering in het fysieke domein, 
een toenemende relevantie van infor-
matiegestuurd optreden en integratie 
met hoogwaardige technologie. Door 
onder andere digitale ontwikkelingen 
zijn er mogelijkheden ontstaan om te 
opereren die nu alledaags zijn, maar 
twintig jaar geleden nog ondenkbaar 
waren. Het is dus niet zo dat iemand 
zijn of haar bekwaamheid verliest, 
maar de gevraagde kundigheid ver-
schuift door een evoluerende context.

Hierdoor ontstaat een grote groep 
jonge leiders die wel bekwaam is, 
maar geen bevoegdheden heeft. Te-
gelijkertijd zijn er ook leiders die wel 
bevoegd zijn, maar niet over de juiste 
bekwaamheid beschikken. De nood-
zakelijke bekwaamheid wordt niet 
gedicteerd door de rang die iemand 
heeft, maar door het individuele talent 
gecombineerd met de context waarin 
de organisatie zich op dat moment 

begeeft. Het belangrijkste probleem 
van de 2D-cultuur van Krijgsmacht 
is dus dat veel van het aanwezige ta-
lent onbenut blijft, omdat zij geen 
bevoegdheden hebben en er te weinig 
ruimte is voor nieuwe ideeën.18 Dit is 
naar onze mening waarom, ondanks 
alle goede plannen en strategieën, het 
innovatieve vermogen van de Krijgs-
macht in de praktijk beperkt is.

INNOVATIE IN CULTUUR: 2D 
NAAR 3D
Wat is er dan nodig voor de Krijgs-
macht om deze teneur te doorbreken? 
Wij zijn ervan overtuigd dat de sleu-
tel tot succes in de 3D-wereld, de he-
dendaagse complexe realiteit, bij het 
potentieel van onze mensen ligt. Om 
daar gebruik van te kunnen maken 
moet het machtsdefect doorbroken 
worden zodat we onze bedrijfscultuur 
kunnen ontwikkelen van 2D naar 3D. 
Daarin hebben met name leidingge-
venden een cruciale rol. 

Volgens de ideeën van Jef Staes kan 
het machtsdefect worden doorbro-
ken op drie manieren. De eerste optie 
is een hand-over waarbij de oudere 
generatie haar bevoegdheden over-
draagt aan jongere generaties. Dat 
lijkt vanuit het perspectief van de jon-
gere generatie allicht een aantrekkelij-
ke optie, maar het is niet zaligmakend. 
Het ontbreekt jongeren immers aan 
ervaring en intuïtie. Deze ervaring en 
intuïtie is van belang voor het nemen 
van evenwichtige besluiten, het geven 
van richting, of het breder beoordelen 
van, bijvoorbeeld, juridische of ethi-
sche kaders. 

De tweede optie, een take-over, be-
tekent dat jongeren geleidelijk de 
bevoegdheden van oudere generaties 
overnemen door de traditionele pa-
den te bewandelen. Uiteindelijk zal de 
jongere generatie doorgroeien terwijl 
oudere generaties met pensioen gaan. 
Dit proces gaat echter erg traag en 
lijkt vanuit de oudere generaties wel-
licht een goede optie, maar zal ver-
nieuwing nog jaren in de weg blijven 
staan. Feitelijk verandert er dan niets.

De derde optie betreft een cross-over. 
Daarin worden de ervaring en de be-
voegdheid van de oudere generatie 

Machtsdefect. Bron: Jef Staes, Red Monkey Company
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gecombineerd met de vernieuwde 
kundigheid van de jongere generaties. 
Door jongere generaties vroegtijdiger 
te betrekken in processen op hogere 
niveaus ontstaat een symbiotische re-
latie. De oudere generatie profiteert 
van de kundigheid en inzichten van 
de jongere collegae, terwijl de laatste 
ervaring opdoet en zich kan verfij-
nen met de ervaring van de oudere 
generatie. Een voorbeeld daarvan is 
‘reverse coaching’ waarbij jong ook 
oud begeleid in plaats van alleen an-
dersom. Ook kan gedacht worden aan 
meer ingrijpende processen of activi-
teiten. Hoeveel jonge leiders hebben 
meegewerkt aan de Defensievisie, de 
Kennisopbouwagenda, of het nieu-
we HR-model? Of waarom dicteert 
de top met kernwaarden wat het ‘ge-
wenste gedrag’ op de werkvloer is in 
plaats van dat het de mensen richting 
en ruimte geeft om dat zelf te bepa-
len?

Hoe komen we van een 2D-cultuur 
naar een 3D-cultuur? Ten eerste me-
nen wij dat een cross-over het beste 
past bij onze organisatie. Daarmee 
wordt het meest recht gedaan aan 
onze huidige leiders en de jongere ge-
neraties. We zien daar al kleine voor-
beeld van ontstaan, zoals de betrok-
kenheid van een team jonge leiders 
van Deugdzaam Verweer bij de CDS 

Topdag. Van een 2D-organisatie naar 
een 3D-organisatie evolueren is een 
moeizaam proces en moet van bin-
nenuit gebeuren. Daaraan zit onlos-
makelijk frictie en conflict verbonden. 
Zeker omdat vernieuwende ideeën 
niet direct door iedereen worden be-
grepen of op waarde worden geschat. 
Ook kan het lastig zijn om oude denk-
kaders los te laten of om macht, be-
voegdheden en mandaten naar bene-
den te delegeren. Dat brengt immers 
onzekerheid met zich mee die kan lei-
den tot lastige persoonlijke reflecties 
als “welke rol heb ik dan nog?”, “wat 
doet dit met mijn autoriteit?”, of “wel-
ke risico’s loop ik daarmee?.”19 Voor de 
persoon in kwestie kunnen dat moei-
lijke vragen zijn.

Een tweede belangrijke stap in de 
transformatie van een 2D- naar een 
3D-cultuur is van controle en gecen-
traliseerde informatie naar transpa-

rantie en vertrouwen. Een organisatie 
die niet transparant is, kan immers niet 
verwachten dat personeel weet welke 
ruimte er is of waar men een bijdrage 
kan leveren.20 Daarmee laat de Krijgs-
macht motivatie en talent onbenut, 
wat resulteert in een beperking van de 
capaciteit om vernieuwende ideeën 
op tafel te leggen. De P-CDS schetste 
recent: “we hebben 60.000 hersenen 

die kunnen mee denken over hoe we 
verandering tot stand kunnen bren-
gen.”21 Als de Krijgsmacht dat potenti-
eel wil benutten dan moet zij ook het 
personeel in staat stellen om te weten 
en te begrijpen wat er gebeurt op alle 
niveaus.22 Anders kunnen zij namelijk 
geen gerichte bijdrage leveren.

Daarnaast is vertrouwen essentieel, 
omdat nieuwe ideeën vaak uitge-
werkt, beproefd, en verfijnd moeten 
worden voordat deze tot succes lei-
den. Dat gaat gepaard met fouten, te-
genslag, en onvoorziene wendingen. 
Wellicht is dit de voornaamste reden 
waarom mensen nogal eens terug-
schrikken. In onze huidige cultuur 
worden tegenvallende resultaten, 
twijfel bij keuzes, of simpelweg afwij-
ken van de norm al snel als onwense-
lijk bestempeld.23 Een commandant 
die zijn of haar ondercommandant 
toestaat om af te wijken van de norm, 
maar aan het eind van het kwartaal 
wel de certificering wil afnemen, 
weet precies waar de komende tijd 
aan gespendeerd wordt: hoepeltjes 
springen. Het risico op ‘afstraffing’ is 
immers groot. Naast het persoonlijke 
risico leidt een enkele fout al snel tot 
nieuwe controlemechanismen onder 
de noemer ‘veiligheid’. Zo worden er 
veelvuldig risicoanalyses opgemaakt. 
Dat is zinvol, want dan worden risico’s 
inzichtelijk en kan de Krijgsmacht ook 
haar verantwoordelijkheid nemen als 
iets misgaat. Als er goede argumen-
ten zijn om wel risico te nemen, dan 
wordt dit argument in de praktijk 
vaak omgedraaid: “we nemen het ri-
sico niet want dan is de Krijgsmacht 
aansprakelijk.” Het resultaat is dat de 
vooruitgang van onze organisatie on-
der de tram komt, omdat het vermij-
den van persoonlijke of bestuurlijke 
risico’s voorrang krijgen. 

Daar moeten we vanaf; durf en het ne-
men van weloverwogen risico’s moet 
worden beloond, experimenteren kan 
namelijk waardevolle inzichten ople-
veren. Zo stelde de P-CDS: “grenzen 
kun je alleen verleggen door risico’s te 
nemen” en “laat je niet aan de voor-
kant beïnvloeden door de grenzen die 
mogelijk komen.”24 Om experimenten 
te stimuleren moet men vertrouwen 
hebben in het personeel. Zij zijn pri-

Crossing over. Bron: Jef Staes, Red Monkey Company
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ma in staat om het juiste te doen en 
advies te vragen wanneer dat noodza-
kelijk is. Als, bijvoorbeeld, een com-
mandant, binnen het oogmerk van 
het hogere niveau, wil experimente-
ren met een 20-urige werkweek en wil 
werken met rollen in plaats van ran-
gen, dan zou daar ruimte voor moeten 
worden gemaakt. 

Ten derde hebben we een compleet 
andere kijk op ons personeel nodig. 
Personeel rondschuiven om allerlei 
ervaring op te doen en ze op die ma-
nier te kwalificeren om de hiërarchi-
sche ladder te beklimmen, maakt hen 
niet per definitie beter voorbereid, ge-
motiveerder, noch getalenteerder om 
een bepaalde functie uit te voeren.25 

Mensen bereiken hun ware potentie 
als zij zichzelf kunnen ontwikkelen 
in datgene waar zij gepassioneerd 
over zijn, talent voor hebben ontwik-
keld en vanuit die motivatie kunnen 
bijdragen aan de successen van de 
Krijgsmacht. Dat betekent dat leiders 
- en personeelsfunctionarissen – oog 
moeten hebben voor de talenten van 
hun personeel, personeel moeten sti-
muleren hun talenten in te zetten en 
moeten accepteren dat die specifieke 
talenten elders bij de organisatie wel 
eens harder nodig kunnen zijn dan bij 
de huidige eenheid.26

Ten slotte is wederzijds respect van 
groot belang. Op dit moment komen 
disruptieve ideeën van de werkvloer 

maar zelden tot een experiment. Tij-
dens de evaluatie van de leiderschaps-
dag van 17 Painfbat GFPI concluderen 
deelnemers enerzijds dat ideeën mo-
menteel worden afgeschoten terwijl 
die wel degelijk de moeite waard kun-
nen zijn om door pioniers te laten uit-
werken. Anderzijds moeten pioniers 
ook begrip hebben voor scepsis voor 
nog ontastbare ontwikkelingen; niet 
ieder plan is realistisch en mensen 
mogen terughoudend zijn. De kern 
van een succesvolle ontwikkeling naar 
een 3D-cultuur is wederzijds begrip 
en respect tussen pioniers en mensen 
met scepsis, en tussen de 2D-leiders 
en de 3D-generatie. Een algemene re-
alisatie dat verschillende generaties de 
ontwikkelingen in de wereld op een 
andere manier interpreteren is een 
eerste stap richting een 3D-cultuur. 
Dat leidt vanzelfsprekend tot andere 
inzichten. Als we tussen verschillende 
generaties daarover met een open vi-
zier durven te discussiëren en accep-
teren dat ons eigen inzicht nog aan-
gescherpt kan worden, dan maken we 
kans om kruisbestuiving te realiseren. 
Kortom, de sleutel tot succes is we-
derzijds respect, want iedereen neemt 
vernieuwingen op zijn of haar eigen 
tempo tot zich.

INNOVATIE 17 PAINFBAT GFPI: 
VIER VOORBEELDEN
De discussie tussen verschillende ge-
neraties heeft er bij 17 Painfbat GFPI 
inmiddels toe geleid dat een aantal 
inzichten van de werkvloer verder 
ontwikkeld en beproefd worden. We 
nemen deze met u door. Een eerste 
voorbeeld is het Fuseliers Perfor-
mance Program (FPP). Het FPP is 
bedacht door een fuselier met passie 
voor mentale vorming. Vervolgens 
heeft hij ruimte gekregen om dat uit 
te werken en daar samen met TGTF 
en Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI) 
mee aan de slag te gaan. Hij doet niets 
van wat er in zijn functieomschrij-
ving staat, maar volgt zijn passie en 
talent en de richting die hij krijgt. 
Daarmee is hij van grote meerwaarde 
voor de compagnieën. In het project 
zijn meerdere specialisaties verenigd 
om met een breder perspectief naar 
de inzetbaarheid van het personeel te 
kijken. Naast aandacht voor fysieke 
fitheid, wordt ook de relevantie van 

Andere kijk op personeel

Afb-7 Deelnemers van het FPP

50

Kennis & Inzicht



mentale veerkracht, slaap en voeding 
beter in kaart gebracht. Op basis van 
die gegevens krijgen fuseliers gerichte 
trainingsprogramma’s en begeleiding 
waarmee zij hun levensstijl kunnen 
optimaliseren en beter inzetbaar zijn 
voor hun werk.27

Ten tweede is een experiment gestart 
waarbij een gevechtscompagnie wordt 
aangevuld met nieuwe enablers, ge-
formeerd in een Tactical Information 
Maneuver Team (TIMT). Door hac-
kers, social media-, en communica-
tiespecialisten toe te voegen aan een 
compagnie worden nieuwe manieren 
van optreden bedacht op tactisch ni-
veau. Dat verbetert de informatiepo-
sitie van de compagnie, biedt nieuwe 
mogelijkheden om effecten te reali-
seren en om effecten in verschillende 
dimensies geïntegreerd in te zetten. 
Een luitenant die dit project graag 
wilde leiden, is versneld bevorderd 
tot kapitein, vervolgens op een nieuw 
gecreëerde functie geplaatst en trekt 
inmiddels de kar van dit experiment. 

Ten derde is er meer aandacht voor 
creatieve vormen van communicatie, 
onder andere met vlogs, gebruik van 
drones en sociale media. Een fuse-
lier met passie voor fotografie wordt 
nu ingezet als communicatiespecia-
list voor het bataljon. Met zijn passie 
en talent is het hem zelfs gelukt om 
tijdelijk het Instagram account van 
het Ministerie van Defensie (beheerd 
door de Directie Communicatie) over 

te mogen nemen in de voorbereiding 
en uitvoering van Prinsjesdag en zelf-
standig over dat medium te commu-
niceren. Het was voor het eerst dat 
dat gebeurde (een enkele generaal 
daargelaten). 

Het laatste en belangrijkste voorbeeld 
is de cultuurinnovatie binnen het ba-
taljon, zoals bepleit in dit artikel. Daar 
gaat het uiteindelijk om, en dat is de 
reden dat voornoemde experimenten 
kunnen worden ingezet. Er gebeurt 
niets als dit bij holle intenties blijft. 
De cultuurinnovatie is ingezet tijdens 
de leiderschapsdag. Op verschillende 
niveaus wordt geprobeerd om men-
sen te betrekken en hen de ruimte te 
geven om initiatief te nemen waarbij 
ze hun passie en talent in te kunnen 

zetten. Een voorbeeld daarvan is de 
manier waarop de kaderleden, tot en 
met korporaalsniveau, van de C-cie de 
Manoeuvre Functie Opleiding (MFO) 
hebben ontwikkeld. Dit zijn experi-
menten waarbij weliswaar nog niet 
alles goed gaat, maar kleine voorbeel-
den laten zien dat het werkt. Mensen 
durven ideeën aan te dragen, te expe-
rimenteren en fouten te maken. Daar-
bij heeft iedereen respect voor elkaar 
en de verschillende rollen die men 
heeft.
Een aantal deelnemers aan de kick-off 
van 4 maart kregen de gelegenheid 
zich aan te melden voor een verdie-
pende cursus over innovatie die, door 
de COVID-19 crisis, grotendeels on-
line plaatsvindt. Het volgen van het 
programma mocht, voor de deelne-
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mers van 17 Painfbat GFPI, ook onder 
werktijd plaatsvinden. In de cursus 
nemen Jef Staes en Deugdzaam Ver-
weer, de geïnteresseerden mee in de 
dynamiek die ontstaat rondom nieu-
we ideeën en hoe daar in de praktijk 
mee omgegaan kan worden. Deelne-
mers leren daardoor hoe zij hun eigen 
innovatieve ideeën een betere kans 
van slagen geven, maar ook hoe zij 
een innovatieve mindset op hun eigen 
werkvloer kunnen stimuleren en be-
waken. Zo kunnen collegae met pas-
sie en talent hun disruptieve ideeën 
verder ontwikkelen voordat zij een in-
novation killer tegenkomen. Daar kan 
uiteindelijk iedereen van profiteren.

TAKE-AWAY
Een overzichtelijke en planbare 
2D-wereld maakt plaats voor een on-
voorspelbare en dynamische 3D-we-
reld. Een 2D-organisatie, zoals de 
Krijgsmacht, kan daar moeilijk mee 
omgaan. Een 3D-organisatie moet 
snel kunnen handelen om competi-
tief te blijven. Haar personeel zal zich 
steeds nieuwe kennis en vaardighe-
den eigen moeten maken. Door de 
beschikbaarheid van informatie kan 
het personeel dat al wel, maar het mo-
gen handelen wordt verhinderd door 
een machtsdefect. Hierdoor kan de 
Krijgsmacht de kennis en vaardighe-
den van haar personeel niet optimaal 
benutten en blijft zij traag reageren op 
nieuwe ontwikkelingen.

De auteurs pleiten voor culturele in-
novatie binnen de Krijgsmacht waar-
door sociale en technische innovaties 
vanaf de werkvloer mogelijk worden. 
Dat kan door het machtsdefect te 
doorbreken. In een cross-over sys-
teem geven leiders richting en durven 
zij bevoegdheden gecontroleerd naar 
lagere niveaus te delegeren, zodat daar 
snel gehandeld kan worden. Daarbij 
vormen vertrouwen en transparantie 
de uitgangspunten. Experimenteren 
levert de Krijgsmacht waardevolle 
inzichten op die niet geremd moeten 
worden door risicomijdende keuzes. 
Personeel moet op basis van haar pas-
sies en talenten worden ingezet, zodat 
dit potentieel inzetbaar wordt voor de 
organisatie. Hierdoor kunnen zowel 
jongere- als oudere generaties profi-
teren van hun samenwerking en be-
wegen we als Krijgsmacht sneller toe 
naar dat wat nodig is: klaar zijn voor 
het conflict van vandaag en morgen.

Kap Daan, vm C-FST A-cie 17
Painfbat GFPI en Elnt Owan,
Plv CC A-cie 17 Painfbat GFP28
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IRIS-T SL as part of the future German air defence

GROUND-BASED AIR DEFENCE 
SYSTEMS “MADE IN GERMANY”

The IRIS-T SL surface-launched missile was developed in accordance 
with the specifica-tions of the German customer to establish a comple-
mentary weapon to the capability spectrum of the PAC3 MSE missile in 
the context of the German TLVS tactical air de-fence program. Besides 
the interception of aircraft and helicopters, a particular emphasis in the 
development was put on the effectiveness against high-flying UAVs as 
well as on the engagement of cruise missiles.

The qualification included several fi-
ring campaigns in which the guided 
missile system proved its capabilities 
against small and maneuvering tar-
gets at different distances. All requi-
rements were fulfilled and in many 
cases even surpassed. The focus of the 
envi-ronmental qualification was on 
the use of the system in all climatic zo-
nes: it included tests at low and high 

temperatures, under the influence of 
sand and at high altitudes. During the 
design process, requirements for the 
transfer by land, rail and sea, as well 
as air transportability were taken into 
account. The missile launcher com-
bines a high level of automation with 
easy maintainability and repair. The 
reloading of guided missiles is carried 
out quickly and with small workforce. 
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In addition to the direct hit capabi-
lity of the guided missile, the short 
system response time ensures a high 
effectiveness during operation. At 
a high firing rate, targets can be en-
gaged omnidirectionally allowing a 
very effective 360° protection. A de-
ployability of the launchers by means 
of radio connection extends the area 
coverage.

THE MEDIUM-RANGE AIR DE-
FENCE SYSTEM: IRIS-T SLM
Based on IRIS-T SL, Diehl Defence 
has successfully placed the medi-
um-range air de-fence system IRIS-T 
SLM on the international market. 
On the basis of open interfaces, the 
system combines a modern mul-
ti-functional radar with a powerful 
and scalable command post.
In the past, Diehl Defence tested and 
integrated radars and command & 
control systems of different manu-
facturers. In the IRIS-T SLM system 
that is currently in delivery, the radar 
and command & control system as 
well as the communication system 
and carrier vehicles are manufactu-
red by German partner companies 
and integrated by Diehl De-fence 
into the overall system. Respective 
air defence modernization program 
is supple-mented by a comprehensi-
ve logistics and training package in 
the customer’s country.
With the realized operating range of 
40 km and the high altitude cover-
age of 20 km, IRIS-T SLM forms an 

effective air defence layer below the 
capabilities of the PAC-3 MSE. IRIS-T 
SLM is a state-of-the art GBAD 
system which is able to replace lega-
cy weapon systems such as HAWK or 
NASAMS II. 

THE SHORT-RANGE AIR DEFEN-
CE SYSTEM: IRIS-T SLS
Sweden was the first European coun-
try deciding to use the IRIS-T air-to-
air missile in a dual-role application 
as part of IRIS-T SLS. Recently, the 
first systems have been deliv-ered to 
the user and the introduction into 
service has successfully taken place. 
The flexi-ble communication with 
the Swedish procurement agency 
and a continuous involvement of 
the users enabled customization and 
system optimization to the needs of 
the end us-er.
By adding a sensor and a command 
& control system, the new IRIS-T SLS 
Mk III com-bines all the components 
of an air defence system on one ar-
mored carrier vehicle. This system 
can be used for the protection of me-
chanized forces during movement, 
offering high mobility as well as high 
effectivness against the emerging 
wide range of threats, particularly 
against armored combat helicopters 
and maneuvering targets. 
The modular system architecture 
enables a flexible integration of hig-
hly mobile IRIS-T SLS units into the 
IRIS-T SLM architecture. 

CONCLUSION
Over years, Diehl Defence has succes-
sfully built up an overall system capa-
bility in the domain of ground-based 
air defence. Diehl Defence provides 
short- and medium-range air defen-
ce solutions as “stand-alone units” or 
for the integration into larger GBAD 
archi-tectures. 

M.Sc. Stefan Matzka, Marketing 
GBAD, Diehl Defence
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NEDERLANDSE VISIE OP GROUND MASTER-200 
MULTI-MISSIE/COMPACT (MMR)

De Nederlandse krijgsmacht is sinds het einde 
van de koude oorlog met name ingezet, ingericht 
en getraind voor vredesmissies en/ of stabilisatie 
operaties. Gedurende deze missies werd de dreiging 
voornamelijk gevormd door een tegenstander met 
beperkte technische middelen en/of een irreguliere 
wijze van inzet. Na het jaar 2000 is gebleken dat met 
name China en Rusland in een hoog tempo bezig zijn 
om hun Krijgsmachten te reorganiseren en te mo-
derniseren. Door de explosieve toename in techno-
logische ontwikkelingen blijken verschillende landen 
(Iran, Noord Korea) sneller over betere en technisch 
hoogstaande capaciteiten te beschikken. Capacitei-
ten die vroeger voorbehouden waren aan de econo-
mische grootmachten zijn nu voor een groter aantal landen beschikbaar.  Hierdoor neemt de kans toe dat de 
Krijgsmacht niet alleen tegen inferieure tegenstanders op het speelveld komt te staan, maar ok bij technisch 
en operationeel gelijkwaardige tegenstanders (Peer to Near Peer c.q. Peer). In dit speelveld komt de huidige 
radarcapaciteit van zowel de Landmacht alsmede de Luchtmacht technisch en operationeel tekort. Zeker 
gezien de hoeveelheden capaciteit van nieuwe moderne wapens die, met name Rusland, worden geïntrodu-
ceerd.

Artikel geschreven door lkol Henk te Kulve (kenniscen-
trum vuursteun, lid ICGIF) en ritm res. Matthijs Geutjes 
(Operational Business Development Manager, Thales  
Nederland)

Voorwaarde bij het uitvoeren van vredes/stabilisatie 
missies is het hebben, of verkrijgen, van luchtover-
wicht. Door de eerder genoemde beperkte middelen 

en capaciteiten van de tegenstander is het behalen van dit 
luchtoverwicht tot nu toe weinig problematisch gebleken 
(Afghanistan en Irak als voorbeeld). Wel is er gebleken dat ge-
durende deze missies er altijd sprake is geweest van een signi-
ficante RAM (raketten, artillerie, mortier) dreiging. De krijgs-
macht was in zeer beperkte mate in  staat om de ontplooide 
eenheden op een adequate manier te beschermen tegen deze 
dreiging. Het enige systeem dat de Krijgsmacht in haar in-
ventaris heeft om deze dreiging te detecteren is de Wapen 
Locatie Radar (WLR). Dit systeem is ontwikkeld en gebouwd 
volgens de eisen die aan het systeem werden gesteld gedu-
rende de koude oorlog en is specifiek voor deze taak ontwik-

keld te weten; Het detecteren van RAM, het bepalen van het 
afvuurpunt en de waarschuwingstaak (sense and warning)
Door het ontbreken van eerder genoemde traditionele 
luchtdreiging is de TRML van de KL (traditionele Ground 
Based Air Defence, GBAD sensor) niet ingezet gedurende 
deze missies waaraan Nederland heeft deelgenomen. Door 
het ontbreken van deze capaciteit is men niet in staat ge-
bleken om een eigen luchtbeeld op te bouwen (Recogni-

Nieuwe dreiging, Jengdu J20 en SU57 Felon

MMR Gryphus
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zed Air Picture - Air Surveillance) Hierdoor waren de uit-
gezonden eenheden niet in staat om hun eigen luchtruim 
te beheersen en te bewaken en de Warning taken t.b.v. ei-
gen vliegende eenheden te realiseren. Een nadelig gevolg 
hiervan is dat men in zeer hoge mate afhankelijk was van 
de kwaliteit en tijdigheid van de gedeelde (grotendeels 
mondelinge) informatie van de coalitie waarin men ope-
reerde. Tevens is dit systeem technisch niet geschikt om de 
C-RAM rol te vervullen 

Een andere sensor in gebruik bij Defensie is het Patriot 
systeem. Dit systeem is meerdere malen ingezet omdat 
er een dreiging is geweest van Short Range Ballistic Missi-
les (SRBM) in Turkije. Internationaal is het systeem in ge-
bruik, onlangs voornamelijk in Saudi Arabië. De radar van 
dit systeem is voor een zeer specifieke taak ontwikkeld en 
als zodanig ingezet (Integrated Air and Missile Defense – 
IAMD). Technisch gezien zou het toevoegen een extra ca-
paciteit en/of functionaliteit op het gebied van RAM, (met 
uitzondering van lange afstand rockets), een zeer kostbare 
en technisch zeer ingewikkelde operatie zijn. Ook is de 
wijze van mobiliteit zeer beperkt, aantal benodigde ele-
menten en neemt verplaatsing veel tijd in beslag

Door de veranderende geopolitieke situatie komt de drei-
ging met reguliere verbonden wapens weer terug waarbij 
de tegenstander als gelijkwaardig wordt gezien (Peer to 
Near Peer c.q. Peer). De huidige dreiging wordt ook ge-
vormd door massaliteit (mass fires), onbemande systemen 
van verschillende klasse en dreigingen met een kleine Ra-
dar Cross Sectie (RCS). Toegespitst op de Russische Fede-
ratie is belangrijk dat de EW (elektronische oorlogvoering 
capaciteit) daar altijd al sterk vertegenwoordigd is geweest 
als geïntegreerde capaciteit voor slagkracht vergroting. 
Deze factor is met de huidige ontwikkeling van technolo-
gie alleen maar groter en meer capabel geworden. De hui-
dige crisis tussen Armenia en Azerbaijan is een uitstekend 
voorbeeld hoe het huidige gevechtsveld wordt beheerst 
door onbemande vliegtuigen voor verkenning  (ISR), zowel 
voor doel toewijzing voor artillerie (Targeting) als zelfstan-
dig “Unmanned Combat Aerial Vehicle”.  

De NATO moet op deze dreiging een antwoord geven door 
middel van innovatie, nieuwe wapensystemen en het be-
oefenen van het grootschalig conflict, maar zal daarnaast 
ook invulling moeten blijven geven aan stabilisatie ope-
raties. Er is een behoefte aan wapensystemen en radarsy-
stemen die geschikt zijn voor alle huidige en toekomstige 
dreigingen, taken en operaties waar Nederland aan neemt 
en deel aan kan nemen.

FAMILIE VORMING
Door de opgedane ervaring gedurende de missies in Bos-
nië en Irak, en later ook in Afghanistan, is gebleken dat de 
krijgsmacht slechts in zeer beperkte mate in  staat was de 
ontplooide eenheden op een adequate manier te bescher-
men tegen Rocket, Artillery and Mortars (RAM) dreigingen. 
Ook beschikte men in het uitzendgebied niet over een ca-
paciteit waarmee men een eigen luchtbeeld kon genereren 

NS100

Orion

TMRL

RAPID trial
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en distribueren. In 2005 heeft Defensie contact  gezocht 
met Thales Nederland om deze behoefte in kaart te bren-
gen en gezamenlijk een nieuwe capaciteit te ontwikkelen 
die in staat was adequaat deze behoefte te verwe-
zenlijken. Door deze unieke samenwerking, vanaf 
een laag TRL, was Thales in staat om  de opgeda-
ne operationele kennis van Defensie gedurende 
de ontwikkeling, rechtstreeks te implementeren. 
Dit waren behalve de technische behoeftes ook 
de verschillende klimatologische omstandigheden 
waarin het systeem zou moeten 
kunnen opereren. Stof en hit-
te  bleken in Irak en Afghani-
stan een enorme factor te zijn 
betreffende mechanische slij-
tage en elektronische storin-
gen. In Bosnië zorgden grote 
aantallen ricochet/schoten in de 
lucht voor vele false alerts. Het nieuw te ontwikke-
len systeem moest dus een zeer hoge mate van automati-
sering, een zeer goede quality of service hebben en ook nog 
mechanisch zeer betrouwbaar zijn. Ook waren er strenge 
eisen betreffende de wijze van inzet en ontplooiing. Het 
systeem diende zeer mobiel en zeer snel te ontplooien zijn. 
Mede hierom is afgezien van een mast constructie (Tijd 
van ontplooien, kwetsbare mechaniek, gewicht) en heef 
het systeem geen stempels nodig om horizontaal te komen 
staan( Tijd van ontplooien, flexibele locatie keuze van ont-
plooien). Dit laatste is mogelijk omdat de radar van origine 
een maritieme radar is die zijn bundels elektronisch water-
pas kan plaatsen om de golfslag te compenseren. Deze op-
gedane kennis is in de Nederlandse innovatie programma’s 
betreffende de MMR doorgevoerd.

In het toenmalige RAPID programma is deze behoefte 
meegenomen wat heeft geleid tot een multi-missie capa-
citeit. Tijdens het innovatieprogramma kwam de dreiging 
op van UAV’s of drones. Deze dreiging werd gekenmerkt 
door langzame, laagvliegende kleine objecten die door 
huidige generatie radars niet konden worden gedetecteerd 
en geclassificeerd. (doorlopend innoveren). De radar is van 
begin af aan gebouwd als software defined radar.  Hierdoor 
is het mogelijk om de toepassing van UAV detectie te inte-
greren maar ook om toekomstige dreigingen het hoofd te 
bieden zoals doelen met een zeer kleine Radar Cross Sectie 
(RCS). De gebruiker heeft doorlopend input gegeven in 
de vorm van dreiging scenario’s en testcampagnes. Door 
commentaar van de gebruiker is ook het ontwerp aange-
past. Zo werd door Thales Nederland nog uitgegaan van 
een radar op een mast waar de gebruiker benadrukte dat 
de mobiliteit hiermee niet gehaald kon worden. Met de 
mast zou de radar ook te kwetsbaar zijn te vijandelijke EW 
systemen 

Om de ontwikkeling van de radar zo efficiënt mogelijk te 
maken heeft men besloten van bestaande componenten 
gebruik te maken( Maritieme NS-Familie). Centraal hier-
bij stond de familievorming die met de multi-missie radar 
(MMR) kon worden gerealiseerd. De voordelen van deze 

familievorming zijn ervaring en beschikbaarheid van de 
componenten, makkelijke crosstraining voor gebruikers, 
een brede applicatie van het systeem door verschillende 

eind gebruikers en een vergroot instand-
houding vermogen/doorzettingsvermo-
gen. 

Een andere uitdaging van de gebrui-
ker was dat door de aanhoudende be-
zuinigingen op het Defensie apparaat, 
men een drastische reductie heeft van 
beschikbaar personeel. Dit tekort uit 

zich op alle niveaus, denk aan 
bediening, maar ook oplei-
ding, onderhoud etc. Door te 
werken met een familie van 
radarsystemen heeft men de 

mogelijkheid de opleiding met 
de verschillende krijgsmacht-

delen te kunnen samenvoegen 
wat een enorme besparing oplevert van zowel personele 
middelen als financiële middelen. 

Zoals eerder aangegeven is de MMR de opvolger van meer-
dere radarsystemen en hun functionaliteiten. Deze syste-
men zijn, binnen de Nederlandse Krijgsmacht ingebed 
bij zowel CLAS (Artillerie) alsmede CLSK (GBAD). Het is 
uniek te noemen dat verschillende systemen, bij verschil-
lende krijgsmachtdelen worden vervangen door één en 
hetzelfde systeem. De MMR is dan ook voor een breed sca-
la aan missies ontwikkeld;
• Fire Support – Counter Battery – C-RAM 
• Air Surveillance
• Air Defence
• Treaty Enforcement
• Maneuver Support
• Event Protection

Omdat de MMR intrinsiek als een multi-missie radar is 
ontwikkeld, bezit deze de unieke capaciteit dat alle func-
tionaliteiten, zoals genoemd bij de bovenstaande mis-
sies, met één radar kunnen worden uitgevoerd. De ope-
rator kan zelfstandig switchen tussen de C-RAM of Air 
Surveillance functionaliteit, of deze taak gecombineerd 
uitvoeren, dit alles zonder verlies aan sensing capaciteit. 

Multi-missie (CBT, AD, C-RAM, C-UAV, Air Surveillance )
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Dit switchen kan overigens met een muisklik en is niet 
‘hardware’ bepaald. Deze simpele wijze van wisselen tus-
sen functionaliteiten draagt bij aan de flexibiliteit van 
het systeem aangezien de systemen 
makkelijk tussen eindgebruikers zijn 
te wisselen. Ook zal men in staat zijn 
om, indien gewenst en indien dit tot 
de gevraagde missie behoort, in eigen 
beheer een mobile CRC uit te brengen 
en daarmee een significante, en unie-
ke, bijdrage te leveren aan het NATO 
bondgenootschap gedurende toekom-
stige missies.

De radar kan op meerder wijzen wor-
den geïntegreerd in de verschillende 
netwerken waarmee zowel de krijgs-
macht, alsmede de NATO opereert. 
Deze netwerken verschillen per missie 
die de MMR uitvoert. (Bijvoorbeeld: 
Het netwerk waarin de MMR wordt 
gekoppeld in de C-RAM rol is een an-
der netwerk dan wanneer de MMR 
wordt ingezet als Air Defence/Air Sur-
veillance) Omdat deze integratie van-
af het begin is meegenomen in de ontwikkeling is het sys-
teem robuust en beschermd en in staat te opereren in een 
EW contested omgeving welke het moderne gevechtsveld 
met een Peer- of een near Peer tegenstander kenmerkt.

Het Nederlandse systeem is geplaatst op een flatbed met 
de afmetingen van een standaard ISO container. Het grote 
voordeel hiervan is dat het systeem voertuig onafhankelijk 
is en op elk willekeurig voertuig kan worden geplaatst wel-
ke de mogelijkheid heeft om een standaard ISO zeecontai-
ner te vervoeren. Dit draagt bij aan zowel een grote stra-
tegische, alsmede tactische mobiliteit en een wijd inzet 
bereik qua locaties. Ook dit is van belang bij het uitvoe-
ren van de verschillende missies. Binnen de Nederlandse 
krijgsmacht is de keuze gemaakt om de MMR te plaatsen 
op de Scania Gryphus 8x8. 

Dit voertuig is de standaard vrachtwagen van de Neder-
landse krijgsmacht en is hoog mobiel, terreinvaardig en uit 
te rusten met een gepantserde cabine. Deze combinatie 
van terreinvaardigheid van dit voertuig, de robuuste bouw 
van het platform zelf en het ontbreken van de noodzaak 
om het voertuig te levelen en stempelen, maken het tot 
een zeer veelzijdig, flexibel en hoog mobiel platform. Deze 

mobiliteit is, onder andere, in een grootschalig conflict een 
vereiste om de benodigde taakscheiding te kunnen garan-
deren. In het achter gebied zorgt de combinatie voor een 

lage logistieke footprint (wiel in plaats 
van rups) gedurende het uitvoeren 
van zijn multi-missie taak, terwijl 
dezelfde combinatie door zijn hoge 
mobiliteit en zeer snelle deployment/ 
employment tijd in de Counter Bat-
tery rol op, of dicht bij, het gevechts-
veld, ook een hoge mate van overle-
vingskansen heeft

Door een vroegtijdige samenwerking 
waarbij de eisen van de eindgebrui-
ker gekoppeld zijn aan de kennis van 
Thales Nederland is er een unieke 
en daadwerkelijke multi-missie Ra-
dar ontwikkeld.  Niet alleen in naam, 
maar in daadwerkelijke capaciteit. 
Met toevoeging van deze capaciteit 
binnen het arsenaal van de Neder-
landse Krijgsmacht beschikt men over 
‘state of the art’ radar capabiliteit met 
een ongeëvenaarde performance die 

het personeel, maar ook de mensen die onder bescherming 
van de Nederlandse krijgsmacht gedurende het uitvoeren 
van een missie, kan beschermen.

SCUD
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Navigation, positioning and pointing 
solutions.

INERTIAL NAVIGATION FOR ALL TACTICAL 
VEHICLES

Based on the Fiber-Optic Gyroscope technology, 
the Advans Inertial Navigation Units are designed 
for land applications requiring mobility and 
accuracy, even in GNSS-denied environment: 
artillery launchers, antiaircraft systems, surveillance 
or counter battery radars, forward observers, 
reconnaissance vehicles, weapon carriers, tanks 
and infantry fighting vehicles, etc.
Cost effective, the Advans Inertial Navigation Units 
are highly reliable and do not require any periodic 
maintenance. Very compact, adaptive to all 
communication protocols, fitted with “Web-based” 
user interface, all models use the same interfaces 
making them easy to integrate and operate. They 
do not contain any ITAR-restricted components.

Dutch office contact:   
hanswillem.deleeuw@ixblue.com

TWO AXIS GYRO-STABILIZED PLATFORMS

With over 30 years in mechatronic expertise  
for motion simulators, iXblue is an independent 
leader in platform stabilization solutions for 
optronic, radar, antennas and weapon systems. 
iXblue’s solutions meet the highest Line-Of-Sight 
(LOS) accuracy while being compliant with the 
most extreme operation conditions. Scalable and 
easy-to-use, iXblue’s systems have strong hardware, 
software and interface commonalities, allowing for 
great savings in terms of integration, installation, 
configuration management, logistics, training and 
maintenance costs. This also results in a greater 
flexibility to dimension the product according to 
the payload type, weight and size.  
All of our off-the-shelf stabilized platforms are 
ITAR-free and in order to minimize the costs, 
cutting-edge hardware as well as COTS software 
are used as often as possible.

French industrial Group, leader in inertial navigation systems, iXblue equips more than 60 
armies and marines in the world. Its rugged and field-proven solutions for artillery vehicles 
have been adopted by major European programmes and integrators.



SOLAR RADIO BURSTS EN HUN IMPACT

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
nam de ontwikkeling van de radar 
een vlucht. In Engeland werd 
Chain Home ont-wikkeld, het 
eerste operationele radarsysteem, 
dat werkte bij een frequentie van 
50 MHz. Dit systeem werd in 1942 
gestoord door radiouitbarstingen 
van de zon ofwel Solar Radio 
Bursts (SRB), die daarmee en-pas-
sant werden ontdekt. Het zou 
vanwege de oorlog tot 1946 duren 
voordat hierover werd gepubli-
ceerd (Giersch, 2017). Vijfentwin-
tig jaar later zou de wereld door 
zo`n SRB langs de rand van een 
kernoorlog scheren (Knipp, 2016) 
en recent, in 2015, heeft een SRB 
het luchtverkeer in Zweden nog 
anderhalf uur plat gelegd (Op-
genoorth, 2016). In dit beknopte 
artikel staan we stil bij de oorzaak 
en de gevolgen van deze uitbar-
stingen en wat we eraan kunnen 
doen.

Solar Radio Bursts zijn wat de naam 
zegt: intense uitbarstingen van ra-
dio-energie die plaatsvinden op de 
zon als gevolg of onderdeel van zon-
nevlammen. Ze duren qua ordegroot-
te tientallen minuten. Er worden ver-
schillende types onderscheiden, maar 
ze hebben gemeen dat hun straling 
zeer intens is. Een SRB is in feite een 
laser op radiofrequenties. 
Antennes kunnen dit ruissignaal 
oppikken met storingen als gevolg. 
Daarvoor moet in ieder geval aan drie 
voorwaarden worden voldaan. 
Ten eerste moet de zon in de ope-
ningshoek van de antenne staan. Dat 
betekent dus ook dat SRB die ‘s nachts 
plaatsvinden ons niet kunnen storen. 
Ten tweede moet de uitbarsting qua 
frequentie en polarisatie overeenko-
men met die van het ontvangende 

systeem. Daarbij wordt opgemerkt dat 
SRB over het algemeen breedbandig 
zijn. Ten derde moet de uitbarsting 
sterker zijn dan de ontvangstdrempel 
van het systeem. Door hun gevoelig-
heid is dat bij radars al vrij snel het ge-
val, terwijl voor een radioverbinding 
over het algemeen meer nodig is. Dit 
alles neemt niet weg dat, met name 
tijdens zonnemaxima, storingen re-
gelmatig voor kunnen komen. 

Uit onderzoek (Gary, 2004) is bijvoor-
beeld gebleken dat in de jaren rond-
om een zonnemaximum mobiele-te-
lefoonverbindingen zo’n vijf keer per 
jaar gestoord kunnen worden. 

Op lage frequenties (100 MHz < f < 
900 MHz) komen sig-nificante uitbar-
stingen het vaakst voor: zo’n twee keer 
per maand voor de sterkste (100000 
SFU1) tot zo’n tien keer per week voor 
de zwakste uitbarstingen (1000 SFU). 
Op hogere frequenties komen ze min-
der vaak voor, maar daar zijn verschil-
lende systemen, denk bijvoorbeeld 
aan satellietcommunicatie, GPS en 
radarsystemen wel weer gevoeliger. 
Omdat communicatie, navigatie en 
detectie in toenemende mate draad-

1 Een Solar Flux Unit (SFU) komt 
overeen met 1·1022 W / m2 / Hz.

Foto credit: NASA
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loos plaatsvinden, neemt ook de kans 
op storing door SRB toe. Defensie on-
derkent dit probleem en heeft daarom 
onlangs groen licht gegeven voor een 
studie naar een waarschuwingsservice 
hiervoor. 
In het najaar van 2018 zullen AS-
TRON, S[&]T en het KNMI starten 
met het project DISTURB: Distur-
bance-detection by Intelligent Solar 
radio Telescope of (Un)perturbed 
Radio-frequency Bands. Het doel van 
dit project is de haalbaarheid aan te 
tonen van een intelligente antenne 
array die volledig automatisch uitbar-
stingen tussen 30 MHz en 3 GHz de-
tecteert en daar bericht van doet. 
Omdat de voorspelbaarheid van SRB 
nihil is en de radiogolven zich met de 
snelheid van het licht voortplanten, is 
detectie momenteel het beste dat we 
kunnen doen. Daarmee kan de zon als 
bron worden aangewezen of uitgeslo-
ten en dat helpt ons adequaat te rea-
geren op storingen. 

Majoor drs. W.P.N. (Willem Pie-
ter) van der Laan, Hoofd Bureau 
Space Weather a.i. van de Joint 
Meteorologische Groep 

Bronnen: Gary, D.E. (2004). 
Effects of Solar Radio Bursts on 
Wireless Systems. In Effects of 
Space Weather on Technology In-

frastructure. | Giersch, O. (2017). 
Solar Radio Burst Statistics and 
Implications for Space Weather 
Effects. In Space Weather , 15. | 
Knipp, D.J. (2016). The May 1967 
Great Storm and Radio Disrupti-
on Event: Extreme Space Weather 
and Extra-ordinary Responses. In 
Space Weather, 14. | Opgenoorth, 
H. (2016). Solar activity during 
the space weather incident of 
Nov 4., 2015 – Complex data and 
lessons learned. In Geo-physical 
Research Abstracts, 18.

Deze foto uit 1945 toont de Chain Home radar installatie in Poling, Engeland. De drie 
torens links vormen de zender. Tussen de torens werden antennedraden opgehangen. 
De vier houten torens rechts vormden de ontvanger, met het ontvangstgebouw in hun 
midden. 

DISTURB staat voor Disturbance-detection by Intelligent Solar radio Telescope of (Un)
perturbed Radiofrequency Bands. Het is een systeem dat bestaat uit een aantal rijen 
log-periodieke antennes. Die worden gefaseerd uitgelezen waardoor de zon perfect kan 
worden gevolgd. DISTURB luistert naar frequenties tussen 30 MHz en 3 GHz. 

De onderste figuur toont een opname 
van de zon in het UV. Daarop zijn een 
aantal actieve gebieden te zien, her-
kenbaar aan de magnetische lussen die 
uit het oppervlak steken. Links van het 
midden en iets boven het midden is een 
zonnevlam te zien. De bovenste foto 
laat een opname van de zon zien in het 
radiobereik bij 150,9 MHz. In het ge-
bied waar eerder de zonnevlam werd 
waargenomen is nu een Solar Radio 
Burst te zien. 
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JOINT FIRES EXCERCISE NOORWEGEN

De Charlie - “Viking” - Batterij voelt zich, zoals de naam doet vermoeden, goed thuis in het hoge noorden. De 
120mm-mortieristen konden dan ook niet ontbreken bij de Joint Fires Exercise (JFX), die afgelopen september 
plaatsvond in Noorwegen. Deze vuursteunoefening, georganiseerd door het Korps Mariniers, maakte dit jaar 
deel uit van de Joint Mountain Training (JMT). Doelstellingen waren trainen in bergachtig terrein en het certi-
ficeren van de deelnemende Fire Support Teams. 

In dit artikel wordt ingegaan op de be-
langrijkste Lessons Learned/Lessons 
Identified die gedurende de vierweek-
se oefening aan het licht zijn geko-
men, bekeken vanuit pelotonsniveau.

OEFENEN IN ISOLATIE
Zoals veel eenheden heeft de Char-
lie Batterij, als gevolg van de Coron-
acrisis, de afgelopen periode waar 
mogelijk thuisgewerkt. Het aantal 
trainingsmomenten werd hierdoor 
beperkt, waardoor de batterij niet 
de optimale voorbereiding had op 
de omstandigheden waarmee we in 
Noorwegen te maken kregen. Een 

Lesson Learned is dat we, ondanks de 
beperkingen die het coronavirus ons 
oplegt, creatief moeten zijn om onze 
getraindheid te behouden. De JFX is 
een mooi voorbeeld van de manier 
waarop er in tijden van corona toch 
getraind kan worden in ‘bubbels’. Zo 
was er een tweeweekse quarantai-
ne voorafgaand aan de oefening. Na 
deze quarantaine was de trainende 
eenheid ‘coronavrij’, mits de bubbel 
gehandhaafd werd. Dit bleek goed uit-
voerbaar, waardoor wij eindelijk weer 
konden trainen zoals we gewend wa-
ren van voor de coronacrisis. 

SUSTAINMENT
Hoewel de batterij vaker in het Noor-
se landschap heeft geopereerd, zijn er 
meerdere zaken naar voren gekomen 
die het mortieroptreden in bergachtig 
terrein – in combinatie met weers-
invloeden – extra uitdagend maken 
in deze tijd van het jaar. De sneeuw 
die tijdens de jaarlijkse Joint Arctic 
Training een uitdaging vormt, zorgt 
ervoor dat het terrein in het najaar 
erg moerassig is. Dit bleek tijdens de 
JFX een uitdaging voor het optreden 
van de Batterij, aangezien de wiel-
voertuigen regelmatig niet in staat 
waren stellinglocaties te bereiken en 
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er dus rupsvoertuigen van het Korps 
Mariniers moesten worden geleend. 
Het gebruik van de BV (zoals al ge-
beurd tijdens de Arctic Training) is 
dus ook in dit jaargetijde wenselijk. 
Het herfstweer in de bergen bleek 
overigens extremer dan verwacht. 
De zware regen, hagel en harde wind 
zorgde voor een gevoelstemperatuur 
tussen de -20 °C en de -29 °C. Dit, in 
combinatie met het feit dat de Batterij 
optreedt met open voertuigen, zorgde 
ervoor dat het voortzettingsvermogen 
snel verminderde. Bij langdurige inzet 
in the open blijkt het onder dergelij-
ke omstandigheden - met de huidige 
middelen - lastig om personeel en ma-
terieel inzetbaar te houden. De hoop 
is nu gevestigd op de vervanging van 
de rupsvoertuigen van het Korps Ma-
riniers; volgens planning worden er 
voldoende nieuwe voertuigen aange-
schaft om ook de Charlie Batterij te 
voorzien.
 
FIREPLANS
Het hoogtepunt van de oefening was 
zonder twijfel het schieten van fire-
plans. Een fireplan is een voorbereid 
vuur waarin doelen al in de com-
mandovoering worden gekoppeld aan 
een moment in tijd en een specifiek 
vuursteunmiddel. Op deze manier 
wordt er een tijdsbalk gecreëerd voor 
de complete vuursteunketen per fase 
in het gevecht. Deze procedure die 
de Mariniers nog altijd trainen, maar 
bij de Landmacht niet meer beoefend 
wordt, blijkt een uitdaging voor zowel 
vuurleiders als de stuksbediening. De 
uitdaging voor de vuurleider ligt hier 
bij het coördineren van het vuur in 
de tijd, zodat met het juiste wapensy-
steem op het juiste moment een effect 
wordt genereerd in het voorterrein. 
De uitdaging bij de stukken ligt voor-
al in het aantal granaten dat in een 
korte periode wordt voorbereid en 
verschoten. Het fireplan vergt dus een 
behoorlijke inspanning van het pelo-
ton in de voorbereiding en uitvoering, 
maar draagt op alle niveaus bij aan de 
getraindheid van de eenheid.

SAMENWERKING
De samenwerking met het Korps Ma-
riniers wordt door de Charlie Batte-
rij altijd als erg prettig ervaren.  Ook 
tijdens de JFX werd de Batterij weer 
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gezien als volwaardig partner en er 
heerste een sfeer waarin van elkaar 
geleerd kon worden. Na de JAT en de 
JFX heeft de Charlie Batterij steeds 
meer ervaring in het samenwerken 
met de Mariniers. Dit maakt het sa-
menwerken steeds makkelijker en in 
de toekomst dient deze samenwer-
king dan ook bestendigd en verder 
verbeterd te worden.
Hoewel zeer uitdagend, is de JFX een 
uitstekende training gebleken voor de 
Charlie Batterij. 
Dankzij het uitdagende terrein en de 
soms barre omstandigheden, volgden 
de leermomenten elkaar in rap tempo 
op. Hoewel het materieel soms wat te 
wensen overliet en de getraindheid 
door de Coronacrisis niet meer op-
timaal was, heeft de Charlie Batterij 
een goede oefening neergezet waarbij 
ze zowel hun eigen vaardigheden ver-
hoogd hebben als  hebben bijgedragen 
aan het succesvol afsluiten van de JFX.

Tlnt (Ricardo) Timmermans
PC F-pel, C-bt 41 Afd Art
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DUITSE LUCHTVERDEDIGERS TRAINEN LUCHT-
VERDEDIGING OP KORTE AFSTAND

Duitse luchtverdedigers, onderdeel van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando hebben 
eind september volop hun kerntaken beoefend. Het beschermen tegen luchtdreiging op korte afstand is 
voor het eerst sinds de Corona-crisis op grote schaal beoefend door de Duitsers. Militairen werkzaam op het 
MANTIS-wapensysteem hebben een Live-Firing uitgevoerd en het tactische optreden werd beoefend door 
de eenheid uitgerust met het LeFLaSys systeem. Nederlandse militairen zijn momenteel werkzaam op het 
Duitse waarnemingssysteem in Mali.

De Duitse grondgebonden luchtverdedigingseenheid Flu-
gabwehrraketengruppe 61 (FlaRakGrp 61) valt sinds 2018 
onder het commando van het Defensie Grondgebonden 
Luchtverdedigingscommando (DGLC). Vanuit hun thuis-
basis in het Noord-Duitse Todendorf hebben de Duitsers 
eind september intensief met hun wapensystemen geoe-
fend. De Duitse militairen beschikken over het statische  
MANTIS wapensysteem en het flexibele LeFlaSys wapen-
systeem, beide geschikt voor het bestrijden van luchtdrei-
ging op korte- tot zeer korte afstand.

LIVE-FIRING
Het uitvoeren van een Live-Firing met het 35 millimeter 
geschut van het MANTIS-systeem, is voor de Duitse crews 
een belangrijk moment om ervaring met het systeem te 
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krijgen. Het wapensysteem bestaat uit een vuurleidings-
centrale, waarnemingsmiddelen en enkele 35 millimeter 
geschutstukken. Met een bereik van maximaal 20 kilo-
meter is het systeem geschikt voor het verdedigen van le-
gerbases en andere objecten tegen verschillende vormen 
van luchtdreiging. Waarnemingsmiddelen van de eenheid 
worden momenteel gebruikt om de Duitse militairen in 
Mali te alarmeren als er projectielen op de basis worden 
afgeschoten. Nederlandse luchtverdedigers van het DGLC 
zijn op dit moment op missie om deze taak samen met 
Duitse collega’s uit te voeren. 

TACTISCH OPTREDEN
De Duitse FlaRaGrp beschikt tevens over het Leichtes 
Flugabwehrsystem (LeFlaSys). Licht gepantserde, Wie-
sel rupsvoertuigen zijn uitgerust met Stinger-raketten en 
werken samen met een mobiele radar en commandocen-
trale. De luchtverdedigers van deze eenheid bieden even-
eens bescherming tegen luchtdreiging op korte-tot zeer 
korte afstand. Tegelijkertijd met hun collega’s van MAN-
TIS voltooiden zij de oefening Schnelle Wiesel waarbij een 
mix van ervaren en nieuwe militairen een Duits vliegveld 
moesten verdedigen. De luchtverdedigers hebben hierbij 
rekening moeten houden met zowel dreiging vanaf de 
grond, als vanuit de lucht.

INTEROPERABILITEIT
Duitse en Nederlandse luchtverdedigers werken sinds 
enkele jaren intensief samen. Niet alleen kennis en erva-
ring worden gedeeld, ook traint men samen. Nederland-
se luchtverdedigers volgen in Todendorf opleidingen om 
met de waarnemingsmiddelen van het Duitse MANTIS 
systeem te kunnen werken zodat zij samen met Duitse 

collega’s het Duitse kamp in Mali kunnen beschermen. 
Zowel de Nederlanders als de Duitsers kijken samen naar 
toekomstgerichte mogelijkheden binnen de korte- en zeer 
korte luchtverdediging waarbij interoperabiliteit zeer be-
langrijk is. 

MANTIS
MANTIS is de afkorting van Modular, Automatic and 
Network capable Targeting and Interception System, 
een grondgebonden luchtverdedigingssysteem dat ra-
ketten, artillerie- en mortiergranaten op korte afstand 
kan uitschakelen Mantis bestaat uit een vuurleidings-
centrale, waarnemingsmiddelen en enkele 35-mm-ge-
schutstukken. Met een bereik van 20 kilometer is het 
geschikt voor het verdedigen van legerbases en ande-
re objecten.
 
Naast het 35 mm snelvuurkanon heeft het systeem 
ook waarnemingsmiddelen waarmee militairen ge-
waarschuwd kunnen worden voor een mogelijke 
granaatinslag. De systemen geven een voorwaarschu-
wing bij inkomende projectielen zoals raketten, artil-
lerie, mortieren en drones. 

LEFLASYS
Het Leichtes Flugabwehrsystem (LeFlaSys) bestaat 
uit licht gepantserde, Wiesel rupsvoertuigen die 
zijn uitgerust met Stinger-raketten. Samen met een 
mobiele radar en commandocentrale voeren zij het 
luchtgevecht. De luchtverdedigers van deze eenheid 
bieden bescherming tegen luchtdreiging op korte-tot 
zeer korte afstand. De Duitse grondgebonden lucht-
verdedigingseenheid Flugabwehrraketengruppe 61 
(FlaRakGrp 61) valt sinds 2018 onder het commando 
van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings-
commando (DGLC).
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C-RAM PELOTON TRAINT VOLOP IN HET GROEN

In oktober zijn de militairen van het Counter-Rocket Artillery and Mortars (C-RAM) peloton , onderdeel van 
het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC), op oefening geweest op de Arnhemse 
heide. Tijdens de oefening ‘Heimdallr Defence’ lag de nadruk op het omgaan met mens en materieel tijdens 
verzwaarde omstandigheden. Het peloton is gespecialiseerd in het opsporen van raketten, artillerie, mortie-
ren en drones. 

Oefening ‘Heimdallr Defen-
ce’ refereert aan de Noorse 
mythologie waarbij de god 

Heimdallr beschikt over 
voorkennis, een goed 
gez ichtsvermogen 
en een uitstekend 
gehoor. Voor 
het C-RAM 
peloton een 

toepasselijke naam aangezien zij 
werken met meerdere waarne-

mingssensoren. Het oefenterrein 
bij de Arnhemse Heide bood ge-
noeg ruimte voor een realistisch 
scenario. De Operators hebben 
hun waarnemingssensoren tac-
tisch ingezet voor het bewaken 
van gebied en in de rol van ob-
jectbewaking. 
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WIJZE VAN OPTREDEN
Het peloton beschikt over ongeveer 30 
militairen gespecialiseerd in het waar-
nemen van verschillende type drones. 
De systemen die zij hiervoor inzetten 
zijn onder meer compacte radarsy-
stemen, infrarood- en dagcamera’s. 
Operators werken in teams en draai-
en verschillende diensten om continu 
het luchtruim te bewaken en indien 
nodig, andere eenheden te alarmeren. 
Regelmatig werkt het peloton samen 
met andere overheidsdiensten tijdens 
grote evenementen. Dronedreiging is 
een relatief nieuw fenomeen waarop 
de civiele instanties beperkt antwoord 
hebben. Het komt dan ook voor dat 
de dronedetectiesensoren van het 
C-RAM peloton gevraagd wordt voor 
nationale ondersteuning. De oefening 
heeft de militairen de mogelijkheid 
gegeven in verzwaarde omstandighe-
den te functioneren en tegelijkertijd 
de militaire basisvaardigheden te trai-
nen.

UNIEKE CAPACITEIT
Het C-RAM peloton biedt het Defen-
sie Grondgebonden Luchtverdedi-
gingscommando de unieke capaciteit 
om drones waar te nemen. Het DGLC 
beschikt met de wapensystemen van 
andere eenheden van het commando, 
over middelen waarmee diverse lucht-
dreigingen kan worden aangepakt. 
Het DGLC kan wereldwijd, onder alle 
weersomstandigheden, op lange- en 
korte afstand, 24 uur per dag luchtver-
dediging leveren. Het C-RAM peloton 
is een onderdeel van 13 Luchtverdedi-
gingsbatterij ‘Ypenburg’ en kan zor-
gen voor een tijdige alarmering tegen 
luchtdreiging en het verzamelen van 
informatie via hun waarnemingsmid-
delen.
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80+ Jarigen

DATUM RANG/ TITEL NAAM  WOONPLAATS   JAAR

15 feb Maj b.d.  Schelling  RIJSWIJK ZH   92
6 feb Bgen b.d.  Schulte  ‘S-GRAVENHAGE   91
24 feb Maj b.d.  Wagenvoort  WAPENVELD   91
5 feb Elnt (R) b.d.Dr van Eekelen  ‘S-GRAVENHAGE   90
7 feb Lkol b.d.  Sikkens  ‘T HARDE   89
5 feb Maj.b.d.  Elings  EDE Gld   88
3 feb Kap b.d.  Cleijsen  HATTEM   83
21 feb Elnt (R) b.d.Ir  Gooszen  VELP   82
1 feb Lkol (R) b.d. van Harmelen  ‘S-GRAVENHAGE   81
30 mrt Lkol (R) b.d.  Korpel  TEN BOER   91
15 mrt Maj (R) b.d van Lennep  AMSTERDAM   91
21 mrt Elnt (R) b.d.  Grote  ROLDE   86
10 mrt Kol b.d.  Müller  ZWOLLE   81
16 mrt Maj (R) b.d  Balk  WEZEP   80
15 mrt Kol b.d.  Oldenziel  HARDERWIJK   80
8 apr Kap (R) b.d.  Mol  HELMOND   95
14 apr Elnt (R) b.d.  Viskil  RIJSWIJK ZH   86
15 apr Elnt (R) b.d. van Gilst  ULVENHOUT   84
29 apr Lkol (R) b.d.  Kooistra  HEERENVEEN   83
21 apr Lkol b.d.  Lurvink  KAMPEN   83
29 apr Kol b.d. van Wincoop  HARDERWIJK   83
9 apr Lkol b.d. van de Graaf  EDE   82
21 apr Elnt (R) b.d.  Duiker  GOUTUM   82
11 apr Lgen b.d.  Folmer  OOSTERHOUT   82
30 apr Kol b.d.  Lambie  WAGENINGEN   82
14 apr ELnt (R) (RA) b.d. van Krevel  ROSMALEN   81
6 apr Elnt b.d.Drs  Smit  BERN   81
4 apr Maj (R) b.d van Alphen  ROTTERDAM   80
22 apr Maj b.d. van de Rest  ALPHEN NB   80

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

Lgen b.d. W.J.  Loos  LISSE 29-8-2020
Lkol b.d. P.J.  Pol  DRONTEN 28-09-20
Kol b.d. J. de Haan  LEIDEN 2-10-2020
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In Memoriam

ANDRIES MAIJERS
Brigade-generaal b.d. der Artillerie

Vlaardingen, 23 augustus 1926   Dongen, 25 oktober 2020

Als tiener uit Vlaardingen heeft hij de oorlog van 
dichtbij meegemaakt. Het bombardement van Rot-
terdam, ondergedoken bij een boer in Markelo, opge-
pakt door de SS en tewerkgesteld in een werkkamp 
nabij Zwolle en daarbij bijna overleden door difterie. 
Deze ervaringen hebben hem voor altijd enigszins ge-
tekend. Op 11 juli 1945 meldt hij zich aan als “oorlogs-
vrijwilliger” en volgt in Brentwood (Essex) zijn primary 
training. Na de kanonniersopleiding in kamp Liddy-
more volgt Dries de officiersopleiding op de SROA. 
Op 1 september 1947 wordt bij als tweede-luitenant 
geplaatst bij het Depot Veldartillerie. Afgekeurd voor 
uitzending naar voormalig Nederlands-Indië vanwege 
gaatjes in zijn trommelvliezen en ietwat gedesillusi-
oneerd, waarbij vooral het contrast tussen het door 
oorlogsveteranen geleide Engelse opleidingssysteem en de “vooroorlogse” Nederlandse militaire cultuur een 
hoofdrol speelde, doet Dries besluiten ontslag te nemen.  Na een korte tussenperiode bij de KLM keert hij 
terug als beroeps bij de KL. Op Schiphol heeft hij destijds zijn echtgenote Ans ontmoet.

Op 1 maart 1950 wordt hij omgeschoold tot Eerste-Luitenant bij de Lua en geplaatst als batterijcommandant 
bij de 115e (later 45e) Afdeling Lichte Luchtdoelartillerie in Havelte. Aldaar verricht hij ook andere functies 
binnen de Afdeling. Daarbij wordt hij ook een drietal keren “uitgezonden” als detachement-commandant te 
Mourmelon (Fr) voor de ondersteuning van de oefeningen te La Courtine. Later vernam hij lachend dat hij 
door zijn ietwat driftige karakter bij de kanonniers de bijnaam “de vuurvlieg” had, maar van hen ontving hij ook 
met respect een zilveren sigarettenkoker met de inscriptie “het gajes van Maijers”. Na voltooiing van de cursus 
Hogere Militaire Bedrijfsleer aan de HKS wordt hij geplaatst bij de Afdeling Plannen van de Kwartiermees-
ter-generaal. In 1965 volgt een plaatsing als majoor bij de Dienst Opperofficier Personeel. In 1969 wordt hij als 
luitenant-kolonel toegevoegd aan het organisatiebureau Bakkenist voor het ontwerp van een geautomatiseerd 
personeelssysteem voor de KL en trad in 1971 aan als commandant van de 25e Afdeling Lichte Lua. De hoog-
tijdagen van de VVDM, waar hij overigens verrassend goed mee kon opschieten. Vervolgens diende de kolonel 
Maijers als Algemeen Assessor aan de KMA. In 1975 volgt plaatsing als brigade-generaal als Sous-Chef Opera-
ties. Bij de Molukse treinkapingen is hij nauw betrokken in het crisiscentrum van de Regering. Op 30 april 1978 
ontvangt hij de koninklijke onderscheiding officier van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Zijn laatste functie is 
die van Commandant NLC. Op 1 mei 1982 draagt hij dit commando over en gaat met FLO om volop te kunnen 
genieten van zijn gezin. Hij valt niet in een diep gat. In 1982 wordt Dries voor de VVD lid van de gemeenteraad 
in Dongen en later wethouder Financiën en Economische Zaken. 
Met trots, tevreden- en dankbaarheid kijkt hij terug op zijn militaire carrière en zijn tijd in de gemeentepolitiek. 
Hij gaat met veel liefde zijn tijd wijden aan zijn vrouw, zijn drie kinderen, zeven kleinkinderen, Heidewachtel, 
het reizen met de caravan door Europa, Doe-Het-Zelf en het schrijven van een gedetailleerd boek over zijn 
leven. Het boek is alleen beschikbaar voor zijn nageslacht, omdat hij daarin ook veelvuldig zijn collegae van 
de Artillerie beschrijft in humorvolle situaties en het daarmee ongeschikt maakt voor verdere publicatie. Op 
zondag 25 oktober j.l. overlijdt hij thuis na een ziekbed van negen weken, waarin hij met veel liefde en dank-
baarheid is verzorgd door zijn vrouw, kinderen en buren. 

Door: brigade-generaal b.d. der Infanterie Henk Jan Maijers (oudste zoon)
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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: mr. M. Rauwé, lkol (R) b.d.
Penm: ing. T. van der Plas, maj (R) b.d.
Lid:  ing. O. Stolp maj (R) b.d. (plv. lid Ledenraad)
Tel: 06 - 37231481
E-mail: m.rauwe@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

CWVA 

2020 – EEN BEWOGEN JAAR

INLEIDEND
Waarde Artilleristen,
Het afgelopen jaar was een bewogen 
jaar voor iedereen. Ook op ons mooie 
kasteel verliepen activiteiten anders 
dan dat zij ooit gepland waren. De 
Faculteit Militaire Wetenschappen 
moest een manier gaan vinden om 
de online lessen te verzorgen, het 
kader moest hun weg zoeken in het 
online instrueren van de cadetten in 
de BO-blokken en de ‘vernieuwde’ 
Corpsdag moest natuurlijk ook haar 
draai vinden in deze bijzondere tij-
den. Al deze partijen hebben hun ui-
terste best gedaan om er het beste van 
te maken en dat is naar mijn mening, 
afgezien van wat kinderziektes, goed 
gelukt!
Dit artikel breng ik namens de CWVA 
graag uit om zo alle VOA-leden op de 
hoogte te stellen van wat er zich alle-
maal heeft afgespeeld het afgelopen 
jaar. Het zijn een aantal lossen delen, 
die door verschillende leden van de 
CWVA geschreven zijn, om zo ver-
schillende activiteiten te belichten. 
De eerste ‘Online Corpsdag’ was een 
feit. Online, via MS Teams, heeft dit 
zich afgespeeld. Iedereen zat thuis 
voor zijn/haar computer mee te luis-
teren naar een van de twee presen-
taties. Dit jaar is ervoor gekozen om 
bij Corpsdagen binnen de CWVA een 
scheiding te maken tussen Veld- en 
Luchtdoelartillerie, waarbij de leden 
van de vereniging de keuze krijgen 
waar zij mee willen kijken. Het doel 
is dat de leden hierdoor kunnen mee-
luisteren bij het onderdeel waar zij 
meer over willen weten. Concreet be-
tekent dit dat de keuze vrij is voor de 

leden om te beslissen waar zij zich op 
een Corpsdag meer in willen verdie-
pen.   
De dag bestond uit een informatief 
deel en een ludiek onderdeel. Deze 
dag was deels online. Het informatie-
ve onderdeel werd online verzorgd. 
Daarna startte het ludieke onderdeel 
om de integratie binnen de vereniging 
te bevorderen. We gingen airsoften 
met de gehele verenging, waarbij de 
RIVM-regels uiteraard in acht werden 
genomen. Al met al leidden deze ac-
tiviteiten tot een zeer informatieve, 
gezellige en actieve dag!
Twee leden van de CWVA hebben een 
stuk geschreven over hoe zij de online 
Corpsdag van 3 juli hebben ervaren. 
Zowel de Veldartillerie als de Lucht-
doelartillerie komen hierbij aan bod. 
Het was een nieuwe ervaring om het 
op deze manier te beleven. De betrok-
ken partijen hebben hier alles aan ge-
daan om dit in goede banen te leiden, 
met succes!
In het verdere verloop van het jaar 
hebben wij niet stilgezeten. Er deed 
zich nog een kans voor om een twee-
tal dagen mee te kijken bij de oefening 
‘Bison Strike’. Met een delegatie van 
vijf cadetten zijn wij richting ’t Harde 
gegaan. Hier werden wij opgevangen 
en hebben wij interessante dagen be-
leefd. De cadetten Nuijten en van der 
Tol hebben hun ervaringen hiervoor 
gedeeld, en deze komen dus terug in 
dit artikel. 
 
ONLINE CORPSDAG 3 JULI
CADET-KORNET BAREND JAN 
VAN NIFTERIK - VELDARTILLE-
RIE:
Op 3 juli stond de Corpsdag van ‘De 
Artillerist’ weer gepland. Ook deze 
dag ontliep de gevolgen van het Co-
ronavirus niet. Het bestuur werd voor 
de taak gesteld om, ondanks dat bijna 
iedereen thuis zat, toch een leerzaam 
en verbindend programma op te stel-
len. Gelukkig waren de Majoor Schot-
meijer en de Luitenant Dubbeldam 
bereid om via Microsoft Teams hun 

inzichten te delen over leiderschap, 
de VTO en de zaken waar je als star-
tend officier mee te maken krijgt. De 
kwaliteit van het online presenteren 
verliep dusdanig goed, dat menig do-
cent van de Faculteit Militaire Weten-
schappen er jaloers op zou zijn. Aan 
de hand van het begrip ‘Mission Com-
mand’, gecombineerd met zijn eigen 
uitzendervaringen gaf de Majoor ons 
een helder beeld over leidinggeven. 
Vervolgens kregen we als vereniging 
een up to date inzicht in de VTO Ar-
tillerie en de functie van een startend 
PC Artillerie. Hierna werd het onli-
ne ochtendprogramma afgesloten en 
verplaatste iedereen richting Assen-
delft om de rest van de dag te airsof-
ten. Bij het terrein aangekomen werd 
de groep in tweeën verdeeld en ving 
de strijd aan. Hoewel het rode team 
overduidelijk beter was, was het ge-
luk aan de zijde van het team met de 
gele armbanden. Veel zweet, beslagen 
maskers en replica’s van verschillende 
kwaliteit zorgden voor een leuke erva-
ring, waarbij sommige leden de strijd 
tot het laatste moment voortzetten. 
Al met al kunnen we als vereniging, 
ondanks de beperkingen die de situ-
atie oplegde, terugkijken op een ge-
slaagde Corpsdag. Hiervoor dank aan 
de Majoor Schotmeijer, de Luitenant 
Dubbeldam en het eerste lid van de 
CWVA, Leon van der Velden. 
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CADET-WACHTMEESTER GER-
RIT VAN GOOR - LUCHTDOE-
LARTILLERIE:
Voor de leden die bestemd zijn voor 
een functie op De Peel en overige ge-
interesseerde CWVA-leden stond er 
dit jaar een aparte samenkomst op 
het ochtendprogramma. De reden 
voor een aparte samenkomst voor 
‘LUA-leden’ is dat zij qua aantal het 
onderspit delven binnen de CWVA. 
Daardoor is vaak het gevolg dat der-
gelijke Corpsdagen in het teken staan 
van de veldartillerie wat sommige le-
den aan de LUA-zijde in de verleiding 
bracht een overstap te overwegen. 
Uit het oog is immers uit het hart. 
Deze Corpsdag heeft in onze ogen de 
wederzijdse betrokkenheid dan ook 
bevorderd tussen het DGLC en de 
CWVA. 
Dit idee werd met enthousiasme ont-
vangen op De Peel, wat ervoor zorgde 
dat we ondanks de corona perikelen 
samen een succesvolle Corpsdag neer 
hebben gezet. Tijdens de online-bij-
eenkomst zijn wij bijgepraat over on-
der andere de huidige ontwikkelingen 
binnen de Nederlandse luchtverde-
diging, inzetervaring, en met name 
de rol van de beginnend officier in dit 
geheel. Vooral de tips betreffende het 
inzetten van en de samenwerking met 
de onderofficieren sprak aan. Hierbij 
lag de nadruk op hoe dit kan leiden tot 
een soepele overgang van beschermde 
leeromgeving tot ‘u bent er van’ en op 
het creëren van draagvlak om zo uit-
eindelijk goed te kunnen functioneren 
binnen de eenheid. Hierbij zijn we die-
per ingegaan op de vragen: wat voor 
officier wil ik worden? Hoe benut ik 
kansen voor een loopbaan op de lange 
termijn binnen de luchtverdediging? 
Een ander onderwerp wat de verdien-
de aandacht kreeg was het paarse op-
treden binnen het DGLC. Werkt dit? 
Hoe zou dit beter kunnen werken? 

Al met al dus een buitengewoon inte-
ressante ochtend en geslaagde Corps-
dag, ondanks de fysieke afstand. Ik 
wil graag Luitenant Noordpool, Lui-
tenant Steuns, Luitenant Wichers en 
Luitenant Hermans bedanken voor 
hun bijdrage aan deze dag!

BISON STRIKE 8 EN 9 SEPTEMBER
CADET-KORNET KEVIN NUIJTEN 
– BISON STRIKE (DAG 1)
Samen met de Belgen kletsen we wat 
over hun te krappe voertuigen, tot-
dat er ineens een Fire Mission klinkt. 
De koffiedrinkende Belgen laten alles 
vallen en brengen in recordtijd hun 
105mm Howitzers in gereedheid. In 
no-time dreunt het geschut van de 
vier stukken ons om de oren. Bij elk 
van de vier stukken klonk er telkens 
binnen drie seconden een nieuw 
schot. Een grote glimlach verschijnt 
op onze gezichten, we zouden nu ei-
genlijk college hebben in Nederlandse 
Militaire Geschiedenis…
Het is ’s morgens vroeg dinsdag 8 
september op het Kasteel van Breda. 
Vijf cadetten van de Cadetten Wapen-
vereniging de Artillerie de Artillerist 
maken zich op om twee dagen mee te 
kijken bij de oefening Bison Strike. De 
mondkapjes gaan op, we stappen de 
PNOD en de Amarok in en vertrekken 
richting ’t Harde. Eenmaal de legering 
betrokken te hebben ontmoeten we 
David Heistek, die volgende week aan 
zijn VTO begint. David begeleidt ons 
de komende twee dagen door het ASK 
en voorziet ons van alle technische in-
formatie over de artillerie. We melden 
ons in bij de oefening om bij paal 13, 14 
en 15 mee te kijken met de Luitenant 
Hart. Samen met Luitenant Dubbel-
dam hebben we de tijd om al onze vra-
gen te stellen. Zo kregen we de kans 
om van alles te weten te komen, van 
de VTO tot het OG2021, je kunt het zo 
gek niet bedenken. Na mee te hebben 
gekeken bij enkele Fire Missions was 
het tijd om uit eten te gaan bij Paresto 
en maakten we ons op voor een vrije 
avond. De kasten werden getraind en 

de dag kon afgesloten worden met 
een prachtige documentaire over de 
provinciën Noord-Brabant en Fries-
land (New Kids Nitro). 

Deze dagen klinken voor de doorsnee 
artillerist misschien weinig speciaal. 
Voor de cadetten van de CWVA ligt 
dit echter totaal anders. In de vier jaar 
durende officiersopleiding komen ca-
detten namelijk maar enkele dagen in 
aanraking met de wereld van de artil-
lerie, terwijl dit hun toekomst is. Mede 
hierom is gekozen om via de CWVA, in 
samenwerking met de Kapitein Mas-
tenbroek, deze tweedaagse oriëntatie 
te organiseren. Voor mijzelf droeg dit 
enorm veel bij aan mijn beeldvorming. 
Zo wil ik zelf na de VTO aan de slag 
als FO, maar was dit voor mij de eer-
ste keer dat ik van dichtbij kon aan-
schouwen wat het werk binnen een 
FST inhoudt.. De artillerie is een kleine 
wereld, dat maakt een goed contact 
tussen de CWVA en de parate wereld 
dan ook extra belangrijk. 

CADET-WACHTMEESTER DOU-
WE VAN DER TOL – BISON STRI-
KE (DAG 2)
Het is hetgeen wat menig cadet door 
zijn tijd op de KMA weet te slepen, een 
functionele oriëntatie (fo) op locatie 
bij een eenheid waar hij of zij mogelijk 
geplaatst gaat worden. Deze fo’s zijn 
doorgaans vaste onderdelen van de 
opleiding aan de KMA, maar met wat 
creativiteit en doorzettingsvermogen 
ook op eigen initiatief in te plannen 
en te regelen mocht het KMA-rooster 
zich daarvoor lenen. 
Zo ook deze fo, waar met vijf leden 
van de Cadetten Wapenvereniging der 
Artillerie de “Artillerist” (CWVA) op 
eigen initiatief afgereisd is richting de 
thuisbasis van de artillerie, ’T Harde. 
Bison Strike is de oefening waar een 
kijkje bij is genomen, in feite een oe-
fening van een week georganiseerde 
door de 43e Gemechaniseerde Brigade 
geheel in het teken van de integratie 
van Joint Fire support. 
Op woensdag 9 september werd al-
lereerst langsgegaan bij een Belgische 
eenheid. De Belgische eenheid lever-
de vuursteun aan het scenario van 
de FST’s met 105 MM getrokken ge-
schut. Dit zorgde voor een schitterend 
schouwspel in de dichtgepakte mist 
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en wisselende weersomstandigheden 
zo aan de voorkant van het doelen-
gebied. Na de Belgische Luitenant 
natuurlijk het vuur aan te schenen te 
hebben gelegd met prangende vragen 
werd de overgang gemaakt naar de 
voorkant van de kogelbaan. Ook bij 
de bezochte FO groepen kwamen de 
bekende, weliswaar gecamoufleerde 
gezichten voorbij. Interessant en leer-
zaam ook deze ouderejaars te bevra-
gen over hun specialisme en eens te 
voelen hoe het is met deze systemen 
te werken. Na het vergaren van kennis 
en praten met oude bekenden werd 
het tijd voor wat spektakel. Vanaf een 
mooie positie op een bunker in het 
zijterrein van het doelengebied werd 
de kracht van ons wapen eens te meer 

duidelijk. Het geluid van overkomen-
de granaten in combinatie met de 
direct zichtbare inslagen maakte het 
tot een waar hoogtepunt van deze 
mini FO. Tussendoor werd ook nog 
gesproken met een JTAC en was er 
duidelijk mee te luisteren welke radio 
procedures een dergelijke specialist 
doorloopt in het communiceren met 
zowel AH-64 gevechtshelikopters als 
ook de FST-teams in het scenario. 
Kortom, 2 dagen volop genieten. Een 
groot compliment aan de aanwezige 
eenheden die in bijzondere tijden toch 
aan hun training weten te voldoen. De 
COVID-19 crisis trekt een zware wissel 
op de motivatie van cadetten. Een tijd 
waarin je meer achter de laptop zit dan 
je lief is en groene weken helaas nog 
altijd geen realiteit kunnen zijn. Het is 
juist in deze tijden dat dagen als deze 
zo van belang zijn. Met een galerij vol 
‘snake’ beelden van de zwaarste midde-
len van de landmacht, vertrokken deze 
vijf leden van de CWVA dan ook weer 
richting Breda, overladen met motiva-
tie om het laatste jaar aan de KMA tot 
een succesvol einde te brengen. 

SLOT
Zoal de titel verraadt was het ook een 
rumoerig jaar in Breda. Veel activitei-
ten konden helaas niet doorgaan zoals 
wij deze gewend zijn. De vereniging 
heeft echter niet stilgezeten en nog 
activiteiten ontplooid waar moge-
lijk. Voor het Corps verloopt het jaar 
uiteraard ook anders. De aanwas van 
nieuwe artilleristen, dus CWVA-le-
den, is uitgesteld. Op dit moment is 
het de bedoeling dat zij nog een Co-
tijd gaan draaien als de regels dat toe-
laten. Wanneer dat niet het geval is zal 
er in januari alsnog besloten worden 
de nieuwe cadetten te integreren bij 
het Corps. 
Het zal nog een interessant en actief 
jaar worden. Wanneer dit ophoudt 
weet niemand, maar we moeten door-
gaan waar andere stoppen! We zijn niet 
voor niets de kings of the battlefield.
Vive l’Artillerie, 

Cadet-Kornet Mats Hueting
Voorzitter CWVA 2020

VOA OLDEBROEK

BIJEENKOMST 7 JANUARI 2020 
Het zijn moeilijke tijden. Het coronavi-
rus gooit heel wat roet in het eten maar 
niet in het eten dat Norman en zijn 
brigade ons op 1 oktober voorzetten, 
integendeel, het smaakte als vanouds. 
Met behoud van alle aanbevelingen, 
ge- en verboden, opgelegd door de 
regering en nog eens bekrachtigd 
door de autoriteiten van defensie en 
nauwkeurig nageleefd door alle aan-
wezigen, ontaarde de behoefde aan 
uitingen van kameraadschap in een 
uitermate gezellig samenzijn.

De bijeenkomst ving aan met de uit-
gestelde Algemene LedenVergadering, 
oorspronkelijk gepland in maart maar 
verschoven naar oktober. 
Gezien de nauwkeurigheid waarmee 
de agenda was voorbereid, was alleen 
een aanpassing nodig voor het finan-
ciële verslag vanwege enkele nageko-
men rekeningen van Paresto.
De aftredende secretaris, de maj. bd 
der Rijdende Artillerie Gijs M. de J. 
uit E. en de penningmeester, de Lkol. 
bd der Artillerie W.S.P. (Paul)  L. uit A. 
werden met handgeklap herkozen.

De commissaris evenementen de Kap. 
bd der AAT  Nico M. V. uit E. liet zijn 
licht schijnen over de geplande activi-
teiten van het lopend jaar en van 2021.
De coronageschiedenis heeft ons in-
middels geleerd dat een planning nog 
heel wat anders is dan een uitvoering. 
Maar flexibel als alle bd-ers zijn, wordt 
daar heel empathisch op ingespeeld.
Aan het eind van de ALV werd het 
bestuur door de oudst aanwezige de 
Lkol. bd Jan de K. bedankt voor zijn 
inzet en hij sprak de hoop uit op de-
zelfde voortgang in de toekomst.
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SOMS KOM JE ZE ZO MAAR IN HET ECHT TEGEN: DE HAMER EN DE DANS…

BEDIENING ACHTER!


