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VAKANTIE

De Sinte Barbara is ook aan vakantie toe. Dat blijkt al een 
beetje uit de wat late verschijning. Uw eindredacteur heeft 
zoals u misschien weet een tweede loopbaan in het onder-
wijs en die heeft mede door dat vervelende virus behoorlijk 
wat extra tijd opgeslokt.
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we net de diplo-
ma-uitreiking van 6 Gymnasium achter de rug en kan ik 
met een gerust gemoed stellen dat het schooljaar erop zit.
Bovenstaande is tevens mijn scharrige excuus dat er dit 
keer geen Eigen Troepen Nabij in dit nummer is opgeno-
men.
Gelukkig is er in de rest van de inhoud voldoende van uw 
gading te vinden.
We hebben weer een zeer lezenswaardig artikel van profes-
sor Wim Klinkert. Dit keer over een zeer ingrijpende maar 
ook zeer onbekende periode in onze krijgsgeschiedenis na-
melijk de internering ten tijde van de Grote Oorlog.
Aan de andere kant van het spectrum vindt u een zeer inte-
ressant artikel over iets wat we gerust kunnen beschrijven 
als “Hot” in de militaire vakpers. CEMA is het geheel van 
activiteiten die het “vechten met informatie” beschrijft. Ik 

wil u vragen om dit artikel ook met een kritische geest te 
bezien. De schrijver neemt zeer goed beargumenteerde 
standpunten in die echter ook vrij ver gaan en waarbij je je 
kan afvragen of dit nog de rol van een Krijgsmacht is.
We zijn zeer benieuwd naar uw reacties…
Over reacties gesproken. We hebben een ingezonden kri-
tiek ontvangen op het artikel uit de vorige Barbara over de 
Defensievisie 2035. Ik plaats deze reactie zonder meer om-
dat ik de professionele discussie aanmoedig, zeker in ons 
lijfblad.
Het Nieuws uit de Afdelingen is helaas nog niet op het ni-
veau van wat we gewend zijn. Dit is volkomen begrijpe-
lijk omdat de fysieke kant van ons verenigingsleven helaas 
veel te weinig aan bod is gekomen. We zullen hopen dat 
dit voor de volgende Sinte Barbara een stuk beter zal zijn.
Ik wens u veel leesplezier en een welverdiende zomerva-
kantie met hopelijk uitzicht op een ouderwets Vereni-
gingsleven voor de rest van 2021.

De eindredacteur
Teun Baartman
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Militaire musea en collecties spelen van oudsher een be-
langrijke rol binnen onze krijgsmacht. Zij geven een over-
zicht van technische en tactische ontwikkelingen over een 
periode van vele jaren, soms eeuwen, dragen bij aan het be-
houd van cultureel en militair erfgoed en leggen mede ver-
antwoording af aan de maatschappij over de wijze waar-
op de krijgsmacht heeft bijgedragen aan de veiligheid en 
de belangen van Nederland. Daarnaast zijn zij van belang 
voor de traditiehandhaving binnen een Wapen of Dienst-
vak, vorming van militairen in opleiding en het aankweken 
van een korps- en teamgeest. Daarmee bevorderen zij ook 
de operationele inzetbaarheid van de eenheden die tot dat 
Wapen of Dienstvak behoren.
Met de oprichting van het Nationaal Militair Museum 
(NMM) in december 2014 werd het museaal beleid binnen 
Defensie zodanig aangepast dat naast het NMM alleen 
nog sprake was van historische collecties, of zoals ze aan-
vankelijk ook werden genoemd ‘traditiekamers’, waarbij 
voorwaarde was dat die historische collecties een relatie 
moesten hebben met een regiment of korps. Deze beleids-
wijziging kon worden gezien als een centralisatie die zou 
moeten leiden tot een meer doelmatig beheer van cultu-

reel-militair erfgoed. In die gedachte zouden de traditio-
nele militaire musea en collecties bij de diverse Wapens en 
Dienstvakken een minder prominente rol gaan spelen, wat 
ook de aanzienlijke oprichtings- en instandhoudingskos-
ten voor het NMM zou rechtvaardigen. In de praktijk ver-
anderde er aanvankelijk niet zoveel voor die omgedoopte 
musea aangezien er geen verkleining of vermindering uit 
voortvloeide van hun collecties en expositieruimtes. Wel 
werd in het beleid de aanwijzing opgenomen dat de histo-
rische collecties primair ten dienste stonden van de respec-
tieve regimenten en korpsen en dat, bij wijze van goed na-
buurschap, publiek uit de regio ook toegang had. Daaraan 
gekoppeld moesten de historische collecties zich beper-
ken in hun contacten met de buitenwereld, bijvoorbeeld 
in publicaties; alle nadruk kwam op het NMM te liggen. 
Voortgaande discussies over verdergaande aanpassing van 
het museaal beleid en pogingen om te komen tot een soort 
normering voor de omvang en samenstelling van de histo-
rische collecties liepen dood op allerlei praktische proble-
men. En omdat iedereen tevreden was met de bestaande 
situatie, was er ook geen noodzaak het vraagstuk priori-
teit te verlenen. Nog maar kortgeleden zijn de pogingen 

ONZE HISTORISCHE 
COLLECTIES
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om te komen tot een nieuw en alomvattend beleid voor de 
historische collecties weer leven ingeblazen met het uit-
werken van een aantal nieuwe voorschriften. Hiervan is 
het belangrijkste voorschrift VS 2-1590 getiteld ‘Tradities 
Koninklijke Landmacht, dat ook bepalingen bevat over de 
historische collecties. Daarnaast dienen nog te worden ge-
noemd VS 2 -1591 ‘Tradities Regimenten en Korpsen KL’, 
waarin beknopt de geschiedenis van de regimenten en 
korpsen is omschreven en VS 2-1592 ‘Uitvoering traditie-
handhaving en beleving KL’, waarin de praktische aspecten 
worden vastgelegd.
Binnen ons Wapen zijn er nu drie historische collecties: 
de Historische Collectie Korps Veldartillerie (HCKVA), het 
voormalige Nederlands Artillerie Museum (NAM), de His-
torische Collectie Korps Rijdende Artillerie (HCKRA), het 
‘Rijdersmuseum’ en de Historische Collectie Grondgebon-
den Luchtverdediging (HCGLVD) waarin de collecties van 
het museum Luchtdoelartillerie en de Traditiekamer Ge-
leide Wapens van de Koninklijke Luchtmacht samengaan. 
De HCKVA zet het collectiebeleid van het NAM voort door 
zich niet alleen te richten op de geschiedenis van het Korps 
Veldartillerie, maar ook op die van de gehele artillerie, van-
af het allereerste moment dat men elkaar met projectielen 
begon te bestoken en uitgezonderd die van de luchtdoe-
lartillerie en die van de Gele Rijders. Doordat de HCKVA 
een totaalbeeld wil bieden van de historie en ontwikkeling 
van de Nederlandse artillerie, onderscheidt zij zich dus van 
de twee andere historische collecties, die met hun expo-
sities, documentatie en expertise ‘alleen’ de geschiedenis 
van respectievelijk de grondgebonden luchtverdediging en 
Korps Rijdende Artillerie levendig houden. Voor het NAM 
betekende de overgang naar HCKVA dan ook een aanpas-
sing van de collectie en expositie waarbij bijvoorbeeld al 
het luchtdoelmateriaal en -materieel werd overgedragen 
aan de HCGLVD. 
Alle historische collecties zijn stichtingen maar, voor de 
buitenwacht enigszins verwarrend, is een aantal, zoals de 
HCKVA en de HCKRA, nog steeds geregistreerd museum. 
Om deze constructie te duiden heeft de HCKVA in haar 
beleidsdocumenten en rapportages de formulering op-
genomen dat de Stichting NAM ten behoeve van Com-
mandant Vuursteuncommando, in zijn hoedanigheid van 
Commandant Korps Veldartillerie, de HCKVA beheert.
Tot zover mijn inleidende beschieting. Ik zal nu nader 
ingaan op de historische collecties van ons Wapen, van-
uit het perspectief van de HCKVA waarmee ik het meest 
vertrouwd ben. Voor de hand ligt om eerst nog eens in te 
gaan op de relatie met het NMM. Afgezien van het feit dat 
de persoonlijke contacten altijd prima zijn geweest, lijkt 
ook de kunstmatig gecreëerde afstand in het hiervoor ge-
schetste beleid gelukkig kleiner te zijn geworden. Steeds 
meer wint de visie terrein, zoals ook tot uitdrukking ge-
bracht in de concepten van de hiervoor genoemde nieuwe 
voorschriften, dat NMM en historische collecties hetzelf-
de belang dienen en elkaar aanvullen. Het NMM geeft een 
fraai totaaloverzicht van de historie van de krijgsmacht en 
in het bijzonder die van land en luchtmacht, de historische 
collecties geven de noodzakelijke verbijzondering en heb-
ben detailkennis over wapensystemen, ontwikkelingen, 

geschiedenis en traditie van hun respectieve regimenten of 
korpsen; kennis die veelal in geen enkel document is terug 
te vinden en is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van 
de vrijwilligers die er werken. Voor de historische collecties 
van ons Wapen geldt: wie echt wil weten wat vuursteun of 
grondgebonde luchtverdediging is moet in ’t Harde of de 
Peel zijn. Daar blijkt dat het om meer gaat dan het op een 
rijtje zetten van wat stalen spullen met een bordje erbij. 
En bezoekers hebben er ook recht op goed geïnformeerd 
te worden. Andersom zullen de historische collecties be-
zoekers informeren over en doorverwijzen naar het NMM 
voor een totaalbeeld.
Het spreekt vanzelf dat als de historische collecties van ons 
Wapen pretenderen expertise te bezitten die het NMM 
niet heeft, zij dat in de praktijk moeten waarmaken. De 
afgelopen jaren kreeg het documentatiecentrum van de 
HCKVA al de meest uiteenlopende vragen over tal van on-
derwerpen. Sinds vorig jaar heeft de kennisontwikkeling 
een vlucht genomen door de oprichting van een Kennis-
centrum als deel van de HCKVA, dat natuurlijk voortgaat 
met het beantwoorden van vragen maar ook studies ver-
richt en publiceert, adviezen geeft over de inrichting van 
de exposite en contacten legt met middelbare scholen in 
de omgeving om te onderzoeken of een bijdrage kan wor-
den geleverd, vanuit het perspectief van de HCKVA, aan de 
maatschappijvorming van de leerlingen. Overigens is ken-
nisproductie en het ter beschikking stellen ervan voor het 
publiek één van de voorwaarden voor het handhaven van 
de status van geregistreerd museum. En dat is weer van be-
lang voor de verdere ontwikkeling en professionaliteit van 
een historische collectie door de contacten en ondersteu-
ning die dat oplevert zoals vanuit de Museumvereniging. 
Voortbordurend op dit thema: of de historische collecties 
nu geregistreerd museum zijn of niet, zij doen er alles aan 
om zich volgens de museale normen te presenteren en een 
aansprekende en informatieve expositie in te richten die 
de toets der kritiek ruimschoots kan doorstaan.
Doordat de historische collecties van het Commando 
Landstrijdkrachten steeds meer de erkenning krijgen die 
zij verdienen, zowel intern als extern, lijken zij meer mo-
gelijkheden te krijgen zich te presenteren voor de buiten-
wereld. Die erkenning is er beleidsmatig maar ook in prak-
tische zin en elke bezoeker die zich meldt is welkom, of die 
uit de buurt komt of niet. De reacties van de bezoekers zijn 
vrijwel uitsluitend positief, waarbij niet alleen de gastvrij-
heid die de vrijwilligers tonen wordt gewaardeerd, maar 
ook de kwaliteit en het intieme karakter van de expositie. 
In plaats van rijen materieel ziet men in de HCKVA bij-
voorbeeld realistische opstellingen in ‘net echte’ diorama’s 
waardoor een bezoek meer een beleving wordt. In al onze 
historische collecties staan voorwerpen met een achter-
grond die onze rondleiders in staat stelt een aansprekend 
verhaal te vertellen. Ik noem als voorbeeld de roemruchte 
Lucardieprijs die staat opgesteld in de HCKVA, of het af-
vuurpatroontje waarmee het laatste schot met de M 109 is 
afgevuurd. Maar de lijst is eindeloos in alle historische col-
lecties. In aanvulling daarop kunnen de rondleiders, naast 
kleurrijke verhalen en voor zover de expositie dat niet ver-
duidelijkt, over alle voorwerpen en het materieel tekst en 
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uitleg geven; zij weten hoe en waarvoor het werd gebruikt, 
in welke omstandigheden en wat de technische mogelijk-
heden en beperkingen waren. Het zijn veelal mensen die 
in hun opleiding nog alle handelingen op het gebied van 
waarneming, vuurregeling, terreinmeten en dergelijke ma-
nueel kregen aangeleerd en weet hebben van alle principes 
die bij vuursteun een rol spelen. 
In het voorgaande heb ik al een paar keer het woord ‘vrij-
williger’ laten vallen. Zonder de inzet van vrijwilligers zou 
geen historische collectie in stand kunnen worden gehou-
den. Het zijn vogels van diverse pluimage, (ex-) militairen 
die met het tentoongestelde materiaal hebben gewerkt, of 
mensen zonder militaire achtergrond. Wat zij gemeen heb-
ben is hun bereidheid zich in te zetten en hun streven ‘hun 
museum’ zo goed mogelijk te presenteren en hun gevoel 
deel uit te maken van een bijzondere sociale gemeenschap. 
Dat voorziet in een behoefte van de ouder wordende mens, 
en draagt bij aan het ideaalbeeld van een Defensieorgani-
satie die ook voor zijn mensen blijft zorgen nadat zij de 
dienst hebben verlaten. Voor (ex-) militairen geldt boven-
dien dat zij zich (nog) zeer betrokken voelen bij Defensie 
en in het bijzonder hun Wapen, of men nu komt van de 
grondgebonden vuursteun of de grondgebonden luchtver-
dediging. En net als bij samenkomsten in onze Vereniging 
biedt het samenwerken in een historische collectie een 
goede gelegenheid verhalen op te halen over vroeger, oe-
feningen en roemruchte wapengenoten. Een probleem dat 
zich voordoet, zoals in elke vereniging of vrijwilligersor-
ganisatie tegenwoordig in ons land, is dat steeds minder 
mensen bereid zijn zich in te zetten als vrijwilliger en al 
helemaal niet als bestuurslid. Daardoor kunnen niet altijd 
alle taken worden uitgevoerd of in opvolging worden voor-
zien als een vrijwilliger zijn of haar taken niet meer kan uit-
voeren. Wat dat laatste betreft: geen vrijwilliger gaat weg 
omdat hij of zij er geen zin meer in heeft, maar alleen als 
het echt niet meer gaat. Voelt u zich daarom niet geremd 

uzelf aan te melden, of anderen aan te sporen, om vrijwil-
liger te worden bij een van onze historische collecties. Wat 
de HCKVA betreft is de opvolging van de secretaris urgent; 
ik zie uw aanmelding graag tegemoet. 
Tot slot nog iets over toekomstplannen. Elke historische 
collectie probeert zich verder te ontwikkelen en voort te 
bouwen op wat voorgaande vrijwilligers hebben neerge-
zet. Zonder die erfenis, die vaak al stamt van vlak na de 
oorlog, zouden de huidige collecties ondenkbaar zijn. Dat 
neemt niet weg dat uit de aard der zaak meegaan met alle 
ontwikkelingen belangrijk is; niets is in beton gegoten, 
hoe verdienstelijk het ook was. En door allerlei technische 
toepassingen is tegenwoordig veel meer mogelijk op het 
gebied van informatievoorziening door beeld en geluid, 
virtual reality en animaties. Inzichten veranderen en de 
tijd staat niet stil. Als voorbeeld noem ik de operationele 
inzetruimte in de HCKVA, die een overzicht geeft van de 
inzet van individuele artilleristen of artillerie-eenheden 
in uitzendgebieden, van Kosovo tot Irak en Afghanistan, 
of waar onze krijgsmacht ook is opgetreden buiten onze 
landsgrenzen. Toen een begin werd gemaakt met wat nu 
de HCKVA is, was er nog geen sprake van het fenomeen 
‘uitzendingen’. Door die uitzendingen zijn er steeds meer 
veteranen en is het vanzelfsprekend dat ook de historische 
collecties de veteranen bij hun activiteiten betrekken of 
die veteranen een plaats bieden. U bent reeds in de vorige 
Sinte Barbara geïnformeerd over de inrichting van een Ve-
teranenhuis Artillerie in de HCKVA. Maar ook op andere 
gebieden blijven de historische collecties zich vernieuwen, 
met respect voor wat ooit is opgebouwd. Ook al wordt u 
geen vrijwilliger, het is daarom alleszins de moeite waard 
onze historische collecties met enige regelmaat te bezoe-
ken. Het risico dat u bij die gelegenheid wordt geronseld 
als vrijwilliger is niet groot, hoewel niet verwaarloosbaar 
klein.
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DODENHERDENKING LBO 4 MEI 2021

Tijdens de 68e herdenking op dinsdag 4 mei jl. op de Legerplaats bij Oldebroek (LbO) in ’t Harde, zijn door 
het Wapen der Artillerie alle wapenbroeders herdacht die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter 
wereld zijn omgekomen, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredes-
operaties. 

Het zal u niet zijn ontgaan, Nederland is nog steeds 
in de ban van Covid-19, daarom is in overleg met 
onze Wapenoudste, Generaal-majoor W.S. Riet-

dijk besloten om ook dit jaar geen reguliere herdenking te 
organiseren op de Legerplaats bij Oldebroek (LbO). 

Er is een korte ceremonie gehouden in afgeslankte vorm. 
In een korte plechtigheid hebben de  Wapenoudste en de 
drie Korpscommandanten van KVA, KRA en LUA  in het 
bijzin van de drie Korpsadjudanten een krans bij het mo-
nument gelegd. Het geheel is op film gezet en terug te zien 
via social media. 

4 mei 2021 

TOESPRAAK LBO DODENHERDENKING  

Collega-Artilleristen, partners, jon-
gens en meisjes,

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

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

Dit zijn exact dezelfde woorden die 
ik uitsprak verleden jaar. Exact het-
zelfde omdat ze tijdloos zijn en de 
kern weergeven waarom we van-
daag in heel het koninkrijk vrijheid 
herdenken. 

Dit jaar is het thema van de 4 mei 
herdenking “na 75 jaar”. In het afgelo-
pen jaar is er veel onderzoek gedaan 
naar hoe mensen in Nederland na 75 
jaar vrijheid beleven en herdenken. 

Eén van de meest toonaangevende 
onderzoeken heet: “ De stand van 
vrijheid” van het comité 4 en 5 mei 
en het sociaal en cultureel planbu-
reau.  

ONDERZOEKEN MET MOOIE 
UITKOMSTEN 
Het beschrijft dat het overgrote deel 
van alle inwoners in nederland actief 
meedoet aan de herdenking op 4 mei  
en 2 minuten stilte in acht neemt.  
Het toont ons dat Nederlanders de 
4 mei herdenking en 5 mei viering 
als HET symbool zien om zich geza-
menlijk Nederlander te voelen, zelfs 
meer dan bij een voetbalinterland of 
schaatswedstrijd.

Nederlanders zien vrijheid als één 
van de sterkste punten van de Ne-
derlandse samenleving en het is 
het meest genoemde woord als we 
antwoord geven op de vraag wat er 
goed gaat in Nederland. Samen met 
de woorden democratie, sport, tole-
rantie en koningshuis vormt vrijheid 
de top 5 van woorden die we noe-
men als we aan ons land denken. 
Het overgrote deel van de Neder-
landers geeft aan “bij te dragen aan 
vrijheid”. Door te demonstreren, te 
publiceren, door je kinderen zo op te 

voeden, door mensen aan te spreken 
op kwetsend gedrag, door het voor-
beeld te geven aan je omgeving dat 
je verantwoord om moet gaan met 
vrijheden. Het is waardevol dat we 
als samenleving met elkaar de  ver-
worven vrijheden bewaken, die in 
het verleden vaak met bloed zijn be-
taald. 
 
Onze vrijheid van godsdienst, de 
vrijheid om te zijn wie je wilt zijn en 
lief te hebben wie je lief wilt hebben, 
vrijheid van meningsuiting, het recht 
om te demonstreren en te zeggen 
wat je vindt, zonder angst op ver-
volging zijn hier goede voorbeelden 
van. 

Vrijheden die  de meeste Nederlan-
ders al generaties hebben mogen 
ervaren. In het onderzoek zijn ook 
de meningen van Syrische vluchte-
lingen opgenomen die in ons land 
een veilige plek hebben gevonden. 
Uitspraken die ons er weer bewust 
van maken dat onze vrijheden niet 
zo vanzelfsprekend zijn. Een 14 ja-
rige jongen: “ mobiele telefonie en 
satelliet waren in Syrië verboden en 
je was verplicht om naar de staatste-
levisie te kijken. Dat werd gecheckt 
op school. Iets zeggen was levensge-
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vaarlijk, je ouders werden er op aan-
gesproken en bij herhaling verdwe-
nen ze.Iedere keer als er s avonds op 
de deur werd gebonsd, was ik daar  
bang voor.”
Een man van 25 zegt: “pas toen hac-
kers verboden sites toegankelijk 
maakten, zagen we nieuws van bui-
ten. Het was schokkend hoeveel ik 
voorgelogen was. Ik maakte kennis 
met begrippen waar ik nog nooit van 
gehoord had.” 

Deze mensen hebben in het onder-
zoek Nederland ook beschreven “ 
Hier heb je ook regels en voorschrif-
ten. Maar er is mee ingestemd door 
alle lagen van de bevolking, door 
eerlijke verkiezingen.  Ik kan hier met 
christenen zitten, met leden van een 
andere partij, en een verschil van 
mening heeft geen gevolgen.” En 
dan één van  de mooiste uitspraken:” 
jullie hebben geen idee hoe mijn hart 
springt als ik besef….. ik heb dat nu 
ook!

Wij, militairen en veteranen mogen 
oprecht trots zijn dat wij actief bij-
dragen aan de vrijheid die hierboven 
wordt beschreven. 
Wij beschermen haar in binnen- en 
buitenland met onze krijgsmacht. 
Dat deden we in het verleden, het 
heden en we hebben gezworen dat 
ook in de toekomst te zullen doen, 
als onze wettig gekozen regering ons 
daarvoor een opdracht geeft. 

Dat betekent militair zijn. Wij 
staan daar voor, zelfs als ons ei-
gen leven daardoor in gevaar 
komt. Velen van ons hebben dit 
tijdens missies en inzet laten zien.  
Dat maakt ons bijzonder. Dat maakt 
dat wij rechtop en trots op 4 mei her-
denken en op 5 mei de vrijheid vieren. 
In uniform en bij de monumenten 
die we hebben opgericht om ieder-
een die hiervoor een hoge en soms 
de hoogste prijs hebben betaald, 
met eerbied en trots te herdenken.  
 
Wij artilleristen doen dat hier, op de 
Legerplaats bij Oldebroek, bij ons ei-
gen monument. Wij herdenken  op 4 
mei speciaal alle namen achter mij. 
Want nu de meeste getuigen van de 
tweede wereldoorlog niet meer le-
ven, zijn wij de vaandeldragers van 
vrede en vrijheid geworden. 
Achter mij op de muur staan de na-
men van mannen die bijzondere da-
den verrichtten in de meidagen van 
1940. Mensen van het Korps Rijden-
de artillerie, die met hun kanonnen 
Duitse tanks en pantserwagens wis-
ten uit te schakelen in de Peel En 
Raam stelling, en daarvoor de hoog-
ste prijs betaalden, zoals wmr Kruit-
hof en zijn bemanning, waarvan er 
twee omkomen bij Duits tegenvuur. 
Of de kanonniers van het 14e regi-
ment, die sneuvelden bij de gevech-
ten op het eiland van Dordrecht, die 
wij herdenken bij het Monument te 
Dubbeldam. 

Bijzonder zijn de krijgsverrichtingen 
van de luchtdoelartillerie, die met 
haar net opgerichte 70 batterijen 
( zo is bijvoorbeeld de 24e batterij 
pas op 10 mei 1940 geformeerd!) de 
Duitse luchtmacht indrukwekkende 
verliezen wist toe te brengen, maar 
daarbij zelf veel kanonniers verloren.  
Terecht stelt de commandant van 
de luchtverdediging dan ook in zijn 
dagorde van 15 mei: “Ik ben Trots op 
den Moed en Onversaagtheid, waar-
mee gij allen van de luchtverdedi-
ging, van hoog tot laag, hebt gestre-
den voor Koningin een Vaderland.” 
 
Laten we net als deze wapenbroe-
ders opstaan als het nodig is, en den 
Moed en Onversaagtheid tonen als 
het van ons wordt gevraagd. 
De door hen getoonde moed geeft 
ons de dure plicht om onze vrijheid 
op waarde te schatten en te koeste-
ren als ons hoogste goed.

Morgen vieren we de bevrij-
ding van 5 jaar onderdrukking, 
en het feit dat we al meer dan 
75 jaar in vrijheid kunnen leven.  
Laten we dat vooral doen in het be-
sef dat we verantwoordelijk zijn om 
vrijheid door te geven aan nieuwe 
generaties. 
 
Uitgesproken te Oldebroek, 4 mei 
2021

De toespraak van de Wapenoudste kunt u in deze St. Bar-
bara nalezen. Ook zijn er enige foto’s bijgevoegd voor een 
impressie van deze sobere bijeenkomst.

Foto’s: tweede luitenant V.I. (Victor) van der Griendt
Tekst:  mevrouw A.M.J. (Anke) Dijkhuizen
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OPRICHTING DELTA BATTERIJ: EERSTE ZICHTBA-
RE GROEI VUURSTEUN

Eindelijk is het dan zover. Na jaren van bezuinigingen is het eerste stapje van groei en herstel gemaakt. Op 
vrijdag 30 april is de Delta batterij tijdens een oprichtingsappel opgenomen binnen 41 Afdeling Artillerie.

Enkele jaren geleden is door het Commando Land-
strijdkrachten ruimte geboden voor een beperkte 
uitbreiding om de balans tussen gevechtseenheden 

en gevechtssteuneenheden (deels) te herstellen, maar ook 
ten behoeve van het versterken van de vuurkracht op het 
land. Dit heeft geleid tot een reorganisatie binnen het 
Vuursteuncommando met drie hoofdelementen:
1. Het vergroten van de operationele capaciteit door het 

oprichten van de D-Bt;
2. Het vergroten van de adaptiviteit door het inbedden van 

functieplaatsen voor reservisten binnen de afdelingsstaf 
en Hoofdkwartierbatterij van 41 Afd Art;

3. Het uitvoeren van kleine personele reparaties in de or-
ganisatie van het VustCo .

Formeel is de nieuwe organisatie per 1 mei 2021 van kracht.

De oprichting van de Delta batterij springt in dit rijtje het 
meest in het oog.

Door het oprichten van deze batterij, uitgerust met PzH-
2000NL, kan de Landmacht straks beschikken over drie in 
plaats van twee PzH batterijen voor het ondersteunen van 

het brigadegevecht. Een eerste stap om van daaruit door 
te kunnen groeien naar twee afdelingen, zodat uiteinde-
lijk twee brigades gelijktijdig voorzien kunnen worden van 
vuursteun. Dit uiteraard naast de beschikbare 120mm ca-
paciteit, die primair gericht blijft op het ondersteunen van 
de Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers.

De Dbt is nu nog een bt minus. Ieder peloton heeft drie 
PzHs en bedieningen in plaats van vier zoals bij de andere 
vuurmondbatterijen. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook nog 
geen eigen bergingscapaciteit beschikbaar en is de herstel-
capaciteit nog niet aangepast aan een extra bt.
De oprichting van de batterij is een belangrijke eerste stap, 
maar te zijner tijd is doorgroei nodig naar een volwaardi-
ge batterij om ook gelijkwaardig en meer zelfstandig op te 
kunnen treden. 

De Dbt zal niet van vandaag op morgen inzet gereed zijn. 
De vulling zal enige tijd duren en zal ook groeipijn opleve-
ren. Om met voldoende ervaren personeel te kunnen star-
ten bestaat het personeel uit een mix van nieuw personeel 
en ervaren personeel dat doorgeschoven is vanuit de ande-
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re batterijen. Deze groep gaat aan de basis van de eenheid 
werken. Voor de vulling wordt één tot anderhalf jaar uitge-
trokken, waarbij in blokken (peloton voor peloton) wordt 
gevuld en opgewerkt.
41 Afdeling is de afgelopen jaren altijd goed gevuld geweest 
(>85%). De oprichting levert logischerwijze eerst een dipje 
op in dit percentage, maar de verwachting is dat de hele 
eenheid straks weer op het oude vullingsniveau komt.

In het begin van dit artikel heeft u gelezen dat er in de re-
organisatie ook functieplaatsen voor reservisten zijn inge-
bouwd als onderdeel van het vergroten van de adaptiviteit 
van de artillerie. De komende periode wordt benut om te 
experimenteren met deze capaciteit. Hiervoor wordt een 
projectteam opgestart. Later in het jaar krijgt u hier meer 
informatie over.

In de afgelopen jaren is door diverse mensen hard gewerkt 
aan de reorganisatie in het algemeen en de oprichting van 
de Delta batterij in het bijzonder. Helaas is het door CO-
VID-19 beperkingen niet mogelijk geweest al deze mensen 
aanwezig te laten zijn bij het oprichtingsappel. Dat maakt 

de dank die wij hen verschuldigd zijn niet minder. Deze 
mensen hebben bijgedragen aan een unieke eerste stap op 
weg naar het broodnodige herstel en versterking van de 
van de vuursteuncapaciteit. Hartelijk dank daarvoor. Ge-
stoeld op de gecreëerde basis is de nieuwe eenheid, onder 
leiding van kap Kalwij, enthousiast van start gegaan om ge-
vuld, opgeleid en uiteindelijk inzetgereed te raken.
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Ridder Evert

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

GELDERLAND
U zou hier het 645e verslag van onze bijeenkomsten in de 
bodega moeten aantreffen, ware het niet dat we als gevolg 
van de opgelegde beperkingen zijn gestrand bij het 631e 
verslag van februari 2020. Hierna werd het stil, de rubriek 
“Van de afdelingen” getuigt hiervan. In de nazomer van 
vorig jaar leek het er even op, maar ook dat bleek al snel 
ijdele hoop. Om de moed er in te houden mailden onze 
voorzitter Jan en secretaris Jaap de leden van onze afdeling 
af en toe met een opwekkend bericht ter gelegenheid van 
Sinte Barbara, Kerst en Nieuwjaar. Zelfs een presentje als 
compensatie voor een gemist Barbaradiner kon er af, door 
penningmeester Cees persoonlijk bij iedereen afgeleverd.

DEZER DAGEN WAS ER GELUKKIG WEER IETS VRO-
LIJKS TE MELDEN:
Evert van de Weerd, Elnt(R) b.d. werd maandag 26 april j.l. 
naar het gemeentehuis van Ede gelokt, waar burgemeester 
Rene Verhulst hem verraste met het bericht dat het Zijne 
Majesteit Koning Willem Alexander had behaagd hem te 
benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. We-
gens de Corona-beperkingen mocht zijn echtgenote Hele-
ne hem de versierselen opspelden en waren slechts doch-
ter en schoonzoon hierbij aanwezig.

Het was niet zo maar een benoeming, maar een bevorde-
ring vanwege zijn niet aflatende inspanningen sinds hij in 
2000 werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Evert, inmiddels bijna 86 jaar oud, was liefst beroepsoffi-
cier geworden na zijn aanstelling tot tijdelijk reserve twee-
de luitenant half 50-er jaren, maar een andere plicht weer-
hield hem hiervan, hij werd verwacht in de modezaak van 
zijn ouders in Ede, die hij vervolgens na het terugtreden 
van zijn ouders vele jaren met zijn broer leidde.

Dat het militaire metier hem boeide en nog steeds boeit 
blijkt uit zijn vele jaren van bestudering van en onderzoek 
naar de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis van Ede 
en omgeving tijdens die oorlog. Dankzij zijn speurwerk 
zowel nationaal als internationaal kwamen tal van docu-
menten en foto’s te voorschijn. Hij gaf lezingen, schreef 
meerdere boeken (“Bevrijdingskroniek West-Veluwe” in 
1981, “Bevrijdingskroniek Noordwest Veluwe” in 1983 en 
“Bevrijdingsatlas Veluwe” in 1985) en werd regelmatig ge-
consulteerd als vraagbaak. Zijn metersbrede archief werd 
destijds ondergebracht in het Ede’s gemeentearchief. Ook 
is hij ruim 35 jaar voorzitter van het “Comite 44-45 Ede” dat 
zich heeft beijverd voor een netwerk van bijzondere mo-
numenten in Ede die herinneren aan de Tweede Wereld-
oorlog. Zeer terecht werd hij hiervoor in 2000 benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Daar bleef het echter niet bij, Evert ging door met eerder-
genoemde activiteiten, het schrijven van boeken en het 
succesvol initieren van monumenten. In 2004/2005 ver-
scheen een monumentaal werk van zijn hand over twee 
eeuwen militaire geschiedenis  in Ede, getiteld Ede in Wa-
penrok”, in 2006 verscheen “Panorama van honderd jaar 
garnizoen Ede”, in 2009 verscheen “Luchtoorlog boven 
Ede” handelend over de bombardementen op Ede en zes-
tien vliegtuigcrashes, en in 2013 verscheen “Sims, get me 
a prisoner” over de Incredible Patrol van 101 US Airborne 
Division.

Als toekenningsreden voor deze bevordering noemde bur-
gemeester Verhulst:
“Voor de voortzetting en uitbreiding van zijn onderzoek en 
daaruit voortvloeiende activiteiten op het gebied van mili-
taire en maatschappelijke geschiedenis”.
De afdeling Gelderland zorgde voor een passende bloe-
menhulde voor de nieuwe Ridder en zijn echtgenote.
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77 jaar geleden:

BIJ OPERATIE ‘OVERLORD’ IN NORMANDIË 
SCHOOT HITLER IN ZIJN EIGEN VOET EN EISEN-
HOWER NAM HEM STEVIG BIJ DE NEUS MET FA-
TALE GEVOLGEN & VERSLAG VAN ‘HET VERLOREN 
US BATALJON OP HEUVEL  314’. 

VOORSPEL: OPERATIE FORTITU-
DE
Operatie Bodygard werd ontworpen 
om de Duitsers te misleiden door 
hen zo lang mogelijk te laten afvra-
gen, waar en wanneer de invasie zou 
plaatsvinden.
Met meerdere operaties, o.a. Zep-
pelin en Royal Flush,  gelukte het de 
geallieerden de Duitsers op D-Day 
te laten wachten met het sturen van 
versterkingen naar Normandië. Met 
Operatie Fortitude beoogde men de 
vijand te doen geloven dat er twee 
landingsplaatsen zouden komen, na-
melijk in Noorwegen en bij Pas de Ca-
lais. Onder Fortitude North had men 
een gedeeltelijk fictieve British Fourth 
Army gecreëerd bij Edinburgh en in 
zuidoost  Engeland Fortitude South 
met een grotendeels fictieve First US 
Army Group onder bevel van generaal 
Patton. Opblaasbare tanks, houten 
vliegtuigen en vervalste radioberich-
ten zorgden voor de noodzakelijke 
misleidingen.

INLEIDING: 
Generaal Eisenhower was chief in 
command van de geallieerde strijd-
krachten. Veldmaarschalk Montgo-
mery had het bevel over het 2 Britse 
Leger en het 1 Amerikaanse leger. 
Vanaf 1 augustus arriveerde het 3e 
Amerikaanse leger van generaal Pat-
ton in Normandië en kreeg generaal 
Bradley het bevel over 12e Amerikaan-
se Legergroep met het 1e en 3e US le-
ger, terwijl Monty het bevel kreeg over 
de 21e Legergroep met het 2e Britse le-
ger en  het 1e Canadese leger. 
De Duitsers hadden in Frankrijk vier 
legers met 52 divisies opgesteld onder 

commando (OberKommandoWest) 
van fms Von Rundstedt. Hij werd af-
gelost op 7 juli door fms Von Kluge en 
op 18 augustus door Fms Model. Bo-
vendien was er in het Noord-Frankrijk 
de Panzergruppe West’ c.q. 5e Pantser-
leger met vier, later zes pantserdivisies 
die onder bevel stond van Hitler. 
In het zuiden de Heeresgruppe ‘G’ 
van gen Blaskowitz met het 1e en 19e 
Leger (incl. drie pantserdivisies) en 
in het noorden Heeresgruppe ‘B’ van 
fms Rommel met het 7e Leger in Nor-
mandië en Bretagne en bij Calais het 
15e Leger (incl. drie pantserdivisies). 
Rommel werd op 18 juli  vervangen 
door fsm Von Kluge en op 18 augustus 
door fms Model.
 
Tussen Hitler en zijn generaals was 
er een meningsverschil over de lo-
caties van de pantserdivisies in 
Noord-Frankrijk. Rommel wilde ze 
dicht bij de kust houden vanwege o.a. 
vijandelijk luchtoverwicht. Het gebied 
bij Calais was voor Hitler dé plaats in 
een invasie en Normandië kwam op 
de tweede plaats. Maar Hitler en veel 
generaals beslisten om de pantserdi-
visies meer in het binnenland op te 
stellen om eerst de juiste locatie van 
de en  vast te stellen en dan de mars-
orders te bevelen. De pantserdivisies 
konden alleen met Hitler’s toestem-
ming verplaatst en ingezet worden. 
Dit bleek een fatale beslissing voor 
Rommel’s bevelvoering te zijn. Nie-
mand durfde Hitler op 6 juni vroeg 
te wekken. Het 15e Leger bij Calais 
werd wel alarm gegeven maar mars-
bevelen bleven uit, slechts vier divisies 
kregen verplaatsingsorder na weken 
wachten.   Bij het 7e Leger werden 

gevechtsactie opgestart maar Hitler, 
generaal Jodl van het OKW en de staf 
van het 7e Leger geloofden niet in een 
invasie, mede door de voorspellingen 
van barre weersomstandigheden, en 
meenden weken lang dat de invasie 
een afleidingsmanoeuvre was. Slechts 
één pantserdivisie (21 Panzerdivisi-
on--30 km) kon 6 juni ingezet worden 
en de volgende dag arriveerden na 
veel uren rijden  slechts twee pantser-
divisies (12 SS Panzer- Division-80 km 
en Panzerlehrdivision-150 km). Van 
het oostfront kwam op 27 juni in Nor-
mandië het II SS Panzerkorps aan met 
de 9 en 10 SS Pantserdivisies aan die 
in september bij Arnhem en Nijmegen 
vochten. 
Normaliter zouden de Britten en Ca-
nadezen aan hun front een uitbraak 
plegen naar het oosten, maar Eisen-
hower had al in april het plan opge-
steld dat na consolidatie op het in-
vasiegebied de Duitse strijdkrachten, 
maar vooral de pantserdivisies, bij 
Caen gebonden moesten blijven om 
de uitbraak bij St Lo door de Ameri-
kanen te verlichten. Daarna zou in 
een grootse tangbeweging de vijand  
omsingeld worden. Verscheidene we-
ken konden de Duitsers  met o.a. 700 
tanks deze operatie ophouden. Maar 
op 3 juli opende het 8e US Legerkorps 
een offensief richting St Lo dat na he-
vige tegenstand pas op 18 juli veroverd 
kon worden.    

EERSTE UITBRAAK NA CONSO-
LIDATIE BIJ DE LANDINGSGEBIE-
DEN  
Op 14 juni 1944 vond de eerste uit-
brak plaats aan de rechterzijde van 
het Amerikaanse front.  De 9e US 
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infanterie divisie en de 82e Airbor-
ne Divisie rukten op naar Barneville 
aan de westkust van het schiereiland 
Cotentin. Barneville werd op 18 juni 
veroverd maar in de volgende nacht 
lukte het  veel onderdelen van de 77e  
Duitse Infanterie Divisie, als verster-
king eerder verplaatst van St. Malo 
naar Cherbourg, door de Amerikaanse  
linie te infiltreren en zuidelijk van de 
corridor opnieuw ingezet werd nu bij 
het 84e Duitse Legerkorps. 

De verovering van Cherbourg vond 
plaats tussen 24 en 28 juni waarbij 
drie Amerikaanse en drie Duitse di-
visies tegenover elkaar stonden. Na 
ondersteuning van scheepsgeschut, 
waarbij een kustbatterij meerdere 
slagschepen beschadigde werd de stad 
op 29 juni veroverd en capituleerde 
veldmaarschalk Von Schlieben, maar 
niet voordat hij had verzocht om vijf 
fosforgranaten af te vuren op zijn 
stellingen en daarmee aan de Duitse 

eer was voldaan. 30.000 man werden 
hierbij gevangen genomen.

UITBRAAK BIJ  ST LO  C.Q. OPE-
RATIE ‘COBRA’ 
Met 0peratie Cobra wilden de Ame-
rikanen een doorbraak forceren rich-
ting Avranches. De frontlijn liep van-
af 18 juli bij St Lo langs de weg naar 
Pérpiers en Lessay aan de westkust. 
Bradley plande de  doorbraakcor-
ridor nabij St Lo ten zuiden van de 
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weg naar Pérpiers over een breedte 
van zes kilometer en met een diepte 
van twee kilometer. Tegenover zijn 
UGS (uitgangstellingen) bevond zich 
de Panzerlehrdivision. Deze corridor 
zou eerst met luchtbombardementen 
aangepakt worden en 1000 kanonnen 
om onder meer de Duitse luchtdoe-
lartillerie te neutraliseren. Inmiddels 
ontstond dispuut hoe dicht de Ame-
rikaanse troepen bij de weg zouden 
afwachten. Bradley wilde ze op circa 
800 meter afstand hebben, maar de 
luchtmacht wilden een buffer van drie 
kilometer. Uiteindelijk werd het 1200 
meter. Desondanks vielen er doden en 
gewonden bij de Amerikaanse aanval-
stroepen.  De luchtaanvallen begon-
nen op 24 juli met een B-17 formatie 
waarbij 27 Amerikanen omkwamen 
en 131 gewond raakten. Hierbij vlogen 

de vliegtuigen haaks op de linie en 
niet evenwijdig aan de weg waardoor, 
volgens de luchtmacht, de toestel-
len minder blootgesteld werden aan 
luchtdoelgeschut.  
De volgende dag attaqueerden 550 
jachtbommenwerpers  de corridor, ge-
volgd door 1800 zware bommenwer-
pers B-17. Hierbij kwamen 111 Ameri-
kanen om en waren er 490 gewonden. 
Bradley was woedend en Eisenhower 
verzekerde dat dit de laatste keer was 
dat strategische bommenwerpers tac-
tische doelen konden aanvallen. De 
Panzerlehrdivision van gen Bayerlein 
was gehalveerd door de 16.000 ton 
bommen en artillerievuur! Fms Von 
Kluge bevol dat de frontlijn St Lo/
Périers ten koste van alles verdedigd 
moest blijven en geen man zijn positie 
mocht verlaten. Bayerlein antwoord-
de: ‘Mijn soldaten houden stand en 
bevinden zich zwijgend in hun schut-
tersputten omdat ze dood zijn’. 
 Op 27 juli bereikte de 4e US Pantser-
divisie de westkust bij Coutances en 
reed door een bres in de frontlijn 50 

km verder zuidwaarts langs de kust 
om drie dagen later Avranches te be-
vrijdden. Tevens werd de belangrijke 
brug bij Pontaubault  veilig gesteld 
tegen aanvallen van de 77e Infanterie 
Division.
De doorbraak was een feit. Patton 
joeg in 72 uur zeven divisies oftewel 
100.000 man en 15.000 voertuigen 
over die ene brug richting Loire en 
Bretagne. Festung Brest capituleerde 
pas eind september. Het Amerikaan-
se 3e Leger, inclusief de 2e Franse 
Pantserdivisie, zwaaide om naar het 
oosten en bereikt Le Mans, voormalig 
hoofdkwartier van het 7e Leger, op 9 
augustus.

OPERATIE ‘LUTTICH’ EN HEUVEL 
314
De Duitsers beseften dat de corridor 
bij Avranches en de Amerikaanse op-
mars naar het oosten zeer bedreigend 
was voor het 7e Leger en het 5e Pant-
serleger dat in de zomer geformeerd 
was uit de pantserdivisies in Frankrijk 
en België en van het oostfront. Op be-
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vel van Hitler werd een tegenoffensief 
‘Lüttich’* gestart laat in de avond van 
6 augustus bij Mortain in de richting 
Avranches om met vier panzer- en 
twee panzergrenadierdivisionen de 
Amerikanen de pas af te snijden en 
te isoleren.  In en om Mortain was de 
30e US inf .Divisie op die dag net ge-
arriveerd om de 1e divisie af te lossen. 
De 30e divisie kreeg van Bradley, die 
via Ultra op de hoogte was van de aan-
staande aanval,  versterking van artil-
leriebataljons. Het 120e regiment van 
deze divisie lag rondom en in Mortain 
en het tweede bataljon groef zich in 
op de heuvelrug 314 aan de oostzijde 
van de stad. Vanaf deze heuvel had 
men een uitstekend zicht op de drie 
naderingsroutes uit het oosten. Drie 
divisies (2e en 116e Pantserdivisie en 
1e SS Pantserdivisie) rukten op langs 
de noordzijde van heuvel  en twee di-
visies (2e Pantsergrenadierdivisie en 

10e SS ’Frundsberg’ Pantserdivisie) via 
de zuidzijde terwijl de 17e SS Pantser-
grenadierdivisie vanuit het noorden 
een deel van de heuvel bezette. Mor-
tain was diezelfde nacht al in Duitse 
handen. Lkol Hardaway, comman-
dant van het 2e Bataljon, zat gevangen 
in de stad en kap Erichson verving 
hem op de heuvel. Het omsingelde 
bataljon had een artilleriewaarnemer, 
luitenant Weiss, die perfect beschie-
tingen kon aanvragen vanuit zijn alles 
overziende uitkijkpost.
Het aantal gewonden steeg en de mu-
nitie slonk. De 30e divisie probeerde 
met Piper Cups voorraden te droppen 
maar flak van verhinderde dit. De ge-
vechten bleven op 8 augustus door-
gaan ten westen van Mortain. Twee 
SSers met witte vlag eisten overgave 
maar zonder resultaat. Op 10 augus-
tus werd het ‘Verloren Bataljon’ weer 
aangevallen. Helaas raakten de ac-

cu’s van de radio van de waarnemer 
leeg  en was er grote behoefte aan 
verbandmiddelen en ook raakte het 
voedsel op. ’S middags dropten Da-
kota’s 71 kisten op heuvel 314 maar 
door de wind vielen er maar een paar 
in het Amerikaanse gebied. Het 230e 
veldartilleriebataljon schoot met leeg-
gemaakte 105mm rookgranaten naar 
hen met daarin pakjes bloedplasma, 
morfine en verband maar dit was een 
fiasco. Op 11 augustus zetten de Ame-
rikanen de tegenaanval in en de Duit-
sers begonnen terug te trekken. Ltn  
Weiss wist toen ook artillerievuur te 
coördineren op de terugtrekkende 
vijand. Op 12 augustus slaagde de 35e 
US divisie door de Duitse linie heen te 
breken en loste het 2e bataljon af. Ltn 
Weiss had 193 keer artilleriesteun aan-
gevraagd. Van de 700 GI’s op de heuvel 
waren er 300 gesneuveld of gewond.
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DE GEALLIEERDE OPMARS EN 
DUITSE TERUGTOCHT NAAR DE 
DUITSE GRENS.        
De Britse divisies opmars ging, te sa-
men met Canadese en Poolse divisies, 
nu vanuit Caen richting Falaise en de 
Amerikanen ten zuiden hiervan  de 
omsingeling voltooiden. Vandaar dat 
Hitler bij fms Von Kluge aandrong 
de opmars  Avranches te hervatten 
maar nu met acht pantserdivisies. 
Maar op 12 augustus zag men in dat 
dit niet meer mogelijk was vanwege 
de opmars van Patton in het gebied 
van Falaise en zetten meer dan hon-
derdduizend man, zijnde de restanten 
van  25 divisies van het 5e Pantserleger 
en 7e leger, hun strijd tegen omsinge-
ling en vernietiging in. Op 16 augus-
tus bevol Hitler de terugtocht achter 
de Seine. Fms Von Kluge was door de 
chaos enige tijd spoorloos en pleegde 
op 19 augustus zelfmoord waardoor 
Hitler hem verving door fms Model. 
De omsingeling bij Falaise resulteer-
de in 10.000 gewonden en doden aan 
Duitse zijde, 40.000 man werden ge-
vangen genomen en 50.000 man ont-
snapten richting Duitsland. Het werd 
uiteindelijk een chaotische terugtocht 
naar de Heimat. Bij Amiens werd ge-
neraal Eberbach, commandant van 
het 7e Duitse Leger, tijdens het ontbijt 
gevangen genomen door eenheden 
van de 11e Britse tankdivisie. Maar de 
geallieerden opmars stopten nog voor 
de Duitse grens vanwege benzine ge-
brek. Mede daardoor konden de ze-
ven geallieerde legers (1 Cnd Army, 2 
British Army, 1,3,7 en 9 US Army en 1 
French Army) pas in het voorjaar 1945 
Duitsland binnentrekken.
 
*’Lüttich’ was de codenaam voor de 
aanval bij Mortain omdat in de WW1 
Luik de eerste stad was die de Duit-
sers veroverden.

 

Defensievisie 2035

INGEZONDEN

Hierbij zoals gevraagd mijn reaktie op het schrijven 
van Majoor Laurens:

Ik ben opgekomen in lichting 66-6, dus ik geef onmid-
dellijk toe dat de huidige technieken en houwitzers als 
raketten over mijn pet heen vliegen. Een ding is ech-
ter niet veranderd, dat is dat ik mij afvraag waarom 
Nederland, en vele andere landen, een Landmacht, 
Luchtmacht en Marine met Mariniers moet hebben. 
Zou het niet veel beter en effektiever zijn, als Neder-
land b.v. een sterke Marine zou hebben samen met 
het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen, 
Duitsland een sterke landmacht samen met de Oost-
blok landen, België een luchtmacht samen met Frank-
rijk, en de zuid Europese landen. Het komt mij voor 
dat hiermee ieder krijgsmacht onderdeel aanzienlijk 
beter uitgerust en bemand zou zijn binnen de NAVO, 
en daarmee functioneler.

Wat ik ook mis in het artikel van Majoor Laurens is wie 
de vijand is in 2035 en wat voor type oorlog wordt er 
dan gevoerd ? Ik hoop dat dit in de nota wel is bespro-
ken. Een bataljon tanks zal in de bergen van Afghani-
stan of de jungle van Myanmar niet erg effektief zijn 
vrees ik, en hoe kwetsbaar zal al deze AI zijn, als de VS 
vandaag niet zijn belangrijkste pijpleiding, waar 40% 
van de Amerikaanse energie behoefte doorheen gaat, 
kan beschermen van criminele hackers.

Vriendelijke groet,

Res. Kapt. bd der Artillerie
Jan G Roosenburg
9 Rice Field Place
Sheldon, SC 29941
USA
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New models of weapons and military hardware and information and communicati-
on technology have fundamentally changed the character of armed conflict - Poetin, 
2012

CEMA – CYBER- EN ELEKTROMAGNETISCHE AC-
TIVITEITEN

Separatisten in de Krim die radioverbindingen storen waardoor Oekraiense eenheden hun mobiele telefoons gaan ge-
bruiken, om vervolgens - met onbemande vliegtuigen opgespoord - onder artillerievuur te komen. Syrische en Russi-
sche eenheden die aanvallende drones onschadelijk maken door de datalink te storen. Persoonsgegevens van eenhe-
den in de Baltische regio die worden verzameld met valse gsm-masten. En Baltische staten die met enige regelmaat 
slachtoffer worden van niet-herleidbare DDOS-aanvallen. Het elektromagnetisch spectrum biedt veel mogelijkheden 
voor militaire doeleinden. En daarmee veel dreigingen. Militaire activiteiten, gericht op exploitatie van en het behoud 
van initiatief in cyberspace en het EMS, worden aangeduid met de term Cyber- & Elektromagnetische Activiteiten 
(CEMA);1 2 een begrip dat voor de Nederlandse krijgsmacht zowel technologische als conceptuele vernieuwing be-
helst.  Waar in Engelstalige literatuur al veel is geschreven over EMS en CEMA, blijft de Nederlandse literatuur achter. 
Met dit artikel schetsen we het belang van het EMS voor moderne oorlogvoering en verkennen we het begrip CEMA. 
Vervolgens introduceren we een CEMA-operatieconcept om richting te geven aan het optreden in het EMS. 

The Invisible Battlespace
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Kolonel Hans van Dalen,  lui-
tenant-kolonel Luuk Piek en 
majoor Roy Verheijen

We gaan uit van enige basis-
kennis bij de lezer. Dit ar-
tikel is op persoonlijke titel 

geschreven en geen Landmachtbeleid.

INLEIDING
2008: Russische eenheden slagen er 
ternauwernood in om de Georgische 
strijdkrachten te verslaan. De lessen 
die de Russische Federatie (RF) hier 
leert leiden tot grote hervormingen 
van de Russische krijgsmacht. Met de 
NAVO als primaire tegenstander ligt 
de focus – naast de nucleaire triade 
– op force multipliers. Elektronische 
Oorlogvoering (EOV) is een van de 
deelgebieden die veel aandacht krijgt, 
waarbij ook de definitie van EOV 
wordt verruimd. Ook in het cyberdo-
mein roert de beer zich, en hij is niet 
alleen: statelijke actoren zoals China 
en Iran maken veelvuldig gebruik van 
het internet voor militaire doelein-
den en ISIS voert zijn digitale cam-
pagne met het United Cyber Calip-
hate. Waar potentiële tegenstanders 
in toenemende mate gebruik maken 
van het EMS voor offensieve én de-
fensieve doeleinden, blijft het Westen 
in eerste instantie achter. Inmiddels is 
een aantal NAVO-partners begonnen 
aan een inhaalslag, en is het concept 
CEMA geïntroduceerd in het publieke 
en militaire debat. In het Nederland-
se debat komt CEMA echter nog (te) 
weinig aan de orde. 
De conflicten in het Midden-Oosten, 
de Krim, Oost-Oekraïne en Nagor-
no-Karabach laten zien dat beheer-
sing van het elektromagnetisch spec-
trum (EMS) belangrijk is om militaire 
eenheden veilig en effectief te kunnen 
inzetten. Niet alleen voor militaire 
communicatie, maar voor vrijwel alle 
aspecten van militair optreden. De 
meeste wapensystemen, sensoren, 
ondersteuningssystemen, C2-syste-
men3 en logistieke installaties zijn 
onderling verbonden om hun effecti-
viteit te vergroten. Ook de uitrusting 
van individuele militairen is steeds 
vaker met dit netwerk verbonden. Dit 

wordt omschreven als het ‘Internet 
of Military Things’ (IoMT). De hoe-
veelheden data die daarvoor via de-
len van het EMS verzonden worden 
zijn gigantisch geworden. Het IoMT 
maakt gebruik van zowel kabel- als 
draadloze verbindingen (EMS), maar 
het belang van beweging (mobiliteit) 
en afstand (verspreiding) betekent een 
rechtstreekse afhankelijkheid van het 
EMS. Daardoor is zowel het eigen ge-
bruik van het EMS als de ontzegging 
van het EMS aan de vijand essentieel 
geworden in oorlogvoering en con-
flictbeheersing. Zonder EMS geen (ef-
fectief) militair optreden. 

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor 
ons. Zowel statelijke als niet-statelij-
ke tegenstanders beseffen het belang 
van gebruik van het EMS. Ook zij wil-
len voor hun eigen gevechts- en slag-
kracht vrijheid van handelen garande-
ren en zich vrijwaren van interventie 
in het EMS. Bovendien zijn in het EMS 
ook veel civiele actoren actief. Draad-
loze technologie, zoals mobiele tele-
fonie en WiFi, en kennis daarvan zijn 
immers steeds gemakkelijker verkrijg-
baar (democratisation of technology). 
Geholpen door het internet en betere 
scholing is ook de toepassing van deze 
technologie sterk toegenomen (digita-
lisation of technology), waardoor hier 
veel meer mensen gebruik van maken. 
Er is als het ware een technologische 
wapenwedloop in het EMS aan de 
gang. De krijgsmacht is tegenwoordig 
geen alleenheerser meer in het EMS; 
we moeten erom vechten. Niet alleen 
ten tijde van openlijk conflict, maar 
ook wanneer een tegenstander zijn 
handelen verhult (hybride dreiging). 
Een voorbeeld hiervan is de oefening 
Trident Juncture in 2018, waarbij de 
Russische Federatie (RF) satellietna-
vigatiesignalen (GPS) van NAVO-een-
heden verstoorde.4 

Het verkrijgen van tijdelijk en plaatse-
lijk overwicht in het EMS is essentieel 
geworden bij de inzet van militaire 
eenheden in het fysieke domein. Geen 
effectieve EMS-beheersing betekent 
slechtere commandovoering, geen 
coherente inzet van militaire een-
heden, verstoorde wapengeleiding 
en dus verminderde slagkracht en 
gevechtskracht.5 Niet alleen gaat de 
Nederlandse krijgsmacht veel (meer) 
last hebben van vijandelijk optreden 
in het EMS als er geen actie op on-
dernomen wordt, er is ook veel voor-
deel te behalen dat de Nederlandse 
krijgsmacht nu laat liggen. Dat kan 
het verschil maken tussen winnen en 
verliezen. Het is tijd om het belang 
van EOV-optreden in het EMS te mo-
derniseren en binnen de Koninklij-
ke Landmacht (KL) de noodzakelijke 
doctrinaire en organisatorische stap-
pen te zetten. Daarom beschrijven wij 
welke ontwikkelingen in het EMS en 
CEMA-domein (de belangen van) de 
Nederlandse krijgsmacht raken, en 
hoe de Nederlandse krijgsmacht zou 
kunnen (moeten) optreden in het 
EMS. Daartoe introduceren wij een 
CEMA-CONOPS.

TERMINOLOGIE
Het elektromagnetisch spectrum 
(EMS) is een grotendeels onzichtbare 
omgeving die bestaat uit verschillen-
de soorten straling die met sensoren 
zichtbaar gemaakt kunnen worden. 
Straling is energie die overal om ons 
heen is en zich in golven voortplant. 
Deze straling kent frequenties (en 
golflengtes) en wordt afhankelijk 
van deze frequenties in groepen in-
gedeeld. Van laagfrequent tot (ultra)
hoogfrequent. Meestal is straling niet 
zichtbaar voor het menselijk oog. 
Slechts een zeer klein gedeelte is wel 
zichtbaar: licht. Sommige straling is 
schadelijk voor het menselijk lichaam, 

ELEKTROMAGNETISCHE STRALING 

 
Elektromagnetische straling is de voortplanting van elektrische en magneti-
sche trillingen door de ruimte. Het Elektromagnetisch Spectrum (EMS) omvat 
alle frequenties waarop deze elektromagnetische straling wordt uitgezonden 
of ontvangen. Licht, radio, laser en wifi zijn bijvoorbeeld vormen van dergelijke 
straling.

  nr 2, 2021 21  

Kennis & Inzicht



andere weer niet. Enkele algemene 
vuistregels: lagere frequenties reiken 
verder en hebben minder energie no-
dig voor transport, maar kunnen min-
der data bevatten. Hogere frequen-
ties daarentegen, reiken minder ver 
en hebben meer energie nodig, maar 
kunnen wel veel meer data bevatten.

Zowel het EMS als Cyberspace zijn 
onderdeel van de allesomvattende 
informatieomgeving. Deze informa-
tie-omgeving bestaat uit een fysieke, 
virtuele en cognitieve dimensie. Het 
EMS wordt binnen dit model aange-
duid als manoeuvreruimte die zowel 
de virtuele als fysieke dimensies be-
strijkt en nauw verbonden is met het 
cyberdomein (ook wel cyberspace). De 
generieke term cyberdomein omvat 
alle entiteiten die digitaal verbonden 
(kunnen) zijn. Het cyberdomein is 
daarmee meer dan alleen het inter-
net: het omvat ook alle apparatuur 
die daarmee verbonden is én alle stan-
dalone systemen of apparaten en (ad-
hoc) netwerken. Koppelingen tussen 
bekabelde en draadloze systemen en 

netwerken komen steeds vaker voor, 
waardoor cyberspace en het EMS niet 
los van elkaar gezien kunnen worden. 
Draadloze netwerken zijn kwetsbaar 
voor manipulatie, misleiding en ver-
storing. Ze kunnen relatief eenvoudig 
worden gepeild en data-uitwisseling 
kan worden onderschept of zelfs beïn-
vloed. Maar ook bekabelde netwerken 
zijn vaak – via het internet – bena-
derbaar en gevoelig voor cyberaan-
vallen. Alle eigen netwerken moeten 
daarom worden beschermd. Zowel 
de bekabelde als de draadloze netwer-
ken maken het voor een tegenstander 
echter ook mogelijk om zijn cyberca-
paciteiten in te zetten. Daarom is het 
belangrijk dat vijandelijke netwerken 
worden gedegradeerd. Ongehinderde 
toegang tot en escalatiedominantie 
in het cyberdomein en het EMS zijn 
daarom noodzakelijke randvoorwaar-
den voor militaire operaties.6 Voor de 
gecombineerde militaire activiteiten 
en inzet van technologieën in het 
EMS wordt de term Cyber- en Elek-
tromagnetische Activiteiten (CEMA) 
gebruikt.

CEMA is gedefinieerd als: 
“Het beïnvloeden van een doelsysteem 
via het elektromagnetische spectrum om 
zo de functionaliteit van dat doelsysteem 
te beschermen, te ontzeggen of te mani-
puleren, door coördinatie en combinatie 
van kennis, kunde en middelen uit het 
EOV-, SIGINT-, spectrummanagement- 
en cybervakgebied” 7

De Nederlandse Cyberdoctrine erkent 
deze importantie en stelt dat de rela-
tie tussen cyberspace en elektromag-
netische activiteiten complementair 
is, veroorzaakt door de digitalisatie 
van het EOV en het gebruik van het 
EMS. Ook DCC gebruikt de term 
CEMA.8 CEMA is dus het afgestemde 
optreden van EOV, cybercapaciteiten 
en SIGINT.9, 10  De onderlinge afhan-
kelijkheid van EOV en cyber werd 
overigens ook verwoord in de Defen-
sievisie Joint EOV uit 2019.11 Diezelfde 
studie legt het verschil tussen EOV en 
cyber als volgt uit: ‘Daar waar EOV 
in de ‘vrije ruimte’ (elektromagneti-
sche signalen die door de lucht gaan) 
opereert, richt cyber zich op datastro-
men, netwerken en applicaties in de 

Het Elektromagnetisch spectrum
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‘beperkte ruimte’ (ICT-omgevingen). 
Vaak vormen radioverbindingen de 
draadloze toegang tot achterliggende 
ICT-systemen, in het civiele domein 
(bijvoorbeeld IP-based of mobiele 
netwerken) maar zeker in het militair 
operationele domein (tactische radio’s 
en datalinks). Dit is het koppelvlak 
tussen de ‘vrije’ en ‘beperkte’ ruimte.12 
Hoewel CEMA dus ook activiteiten op 
strategisch niveau omvat, gaan we in 
dit artikel alleen in op de tactische as-
pecten van SIGINT en cyber.
De inzet van CEMA kan verschillende 
doelstellingen (deelgebieden) hebben: 
offensief (CEMA Attack), defensief 
(CEMA Defence) of observatie (CEMA 
Surveillance).13 Er bestaan doctrinaire 
verschillen in de indeling van de on-
dersteunende activiteiten en in hoe-
verre die onder CEMA vallen of een 
apart deelgebied vormen.14 Waar deze 
onderverdeling helpt bij de planning 
van militaire operaties, denken hac-
kers overigens vaak niet in deelgebie-
den. Zij zien een geheel van activitei-
ten die gelijktijdig of volgtijdelijk in 
één ‘operatie’ plaatsvinden (de doel-
computer onderzoeken op kwetsbaar-
heden, inbreken, exploiteren, uitbre-
ken, geen digitale sporen achterlaten). 
CEMA Attack omvat die effecten 
waarmee het vijandelijk gebruik van 
het EMS wordt ontzegd of gedegra-
deerd. Ook kan een tegenstander 
worden misleid of kunnen we zijn 
netwerken binnendringen, mani-
puleren of beschadigen (Computer 
Network Operations – CNO).  Dit 
kan zowel in bekabelde als draadloze 
netwerken. CEMA-operaties zijn het 
meest effectief wanneer deze gecoör-
dineerd worden uitgevoerd. Wanneer 
bijvoorbeeld de toegang tot een vitaal 
bekabeld netwerk wordt ontzegd, zal 
veelal terug worden gevallen op een 
draadloos netwerk (en vice versa). 
Dit biedt dan (nieuwe) kansen voor 
CEMA-exploitatie.
CEMA Defence kent een actieve en 
een passieve verschijningsvorm. Pas-
sieve CEMA Defence bestaat uit een 
reeks procesmatige en planmatige 
maatregelen om netwerkdetectie en 
-penetratie te voorkomen of te mini-
maliseren. Voorbeelden hiervan zijn 
emission control (EMCON) en radio-
stilte, spreiding van het spectrumge-
bruik (zoals frequency hopping) en het 

gebruik van cryptomiddelen. Onder 
actieve CEMA Defence vallen stoor-
zenders, zoals voor Counter RC-IED 
en Counter UXS, maar ook het moni-
toren van eigen communicatiemidde-
len, GPS-signalen en dataradio’s om 
vast te stellen wanneer systemen wor-
den gestoord, misleid of gemaskeerd 
(spoofing). Van spoofing is bijvoor-
beeld sprake wanneer navigatiesigna-
len worden gemanipuleerd waardoor 
het lijkt alsof rijdende, vliegende of 
varende platformen een andere koers 
of vluchtprofiel volgen. Ook kan een 
opponent het GPS-signaal van een 
satelliet vertragen en aangepast en 

met een groter vermogen opnieuw 
uitzenden. Dit verhindert niet alleen 
navigatie en plaatsbepaling, maar ook 
tijdsynchronisatie van (IP-)netwer-
ken. Dat beperkt de digitale uitwisse-
ling van gegevens binnen die netwer-
ken en kan zelfs leiden tot uitsluiting 
van het netwerk.15

                    
CEMA Surveillance richt zich op 
verkenning en exploitatie van het 
EMS. Zo mogelijk wordt een norm-
beeld vastgesteld van het EMS over 
zijn gehele breedte: het Recognised 
Cyber and Electro Magnetic Picture 
(RCEMP). Het RCEMP verschaft een 

Plaats van cyberspace en het EMS binnen de informatieomgeving

De huidige USA combat netradio is de Sincgars Rt-1523 (links). De oude ANC PRC 117G 
is inmiddels al weer 10 jaar oud en wordt vervangen door de AN/PRC-158 (rechts)
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mate van inzicht in (de intensiteit 
van) het gebruik van een bepaald ge-
bied van het EMS. Iedere afwijking op 
dit normbeeld valt op en wordt vast-
gelegd. Een onderdeel hiervan is de 
Emitter Density Picture (EDP) waarin 
de locaties van emitters visueel wor-
den weergegeven. Op basis hiervan 
kunnen sensoren worden ontplooid 
om (locaties van) vijandelijke emis-
sies vast te stellen of civiele exploita-
tiemogelijkheden voor beïnvloeding 
te onderkennen. Ook kan er doel-
ontwikkeling (target development) 
plaatsvinden, omdat sommige doelen 
nadere duiding en of encryptiedoor-
breking nodig hebben. Een dergelijk 
beeld heeft ook grote inlichtingen-
waarde. Daarom richt CEMA Surveil-
lance zich op zowel militaire als civiele 
netwerkinfrastructuren. CEMA Sur-
veillance is omnidirectioneel en kent 
geen geplande brigade- of divisievak-
ken. Wel kunnen analyses op bepaal-
de geografische gebieden worden 
geconcentreerd. Gegevens worden 
breed gedeeld in een Coalition-Sha-
red-Database (CSD). Doelontwikke-
ling kan zowel van strategisch niveau 
naar tactisch niveau plaatsvinden als 
andersom.

HET EMS ALS MANOEUVRE-
RUIMTE
Het gebruik van het EMS voor diverse 
technologische en militaire toepas-
singen is de afgelopen jaren dus fors 
toegenomen. Er is echter meer aan 
de hand. Vanwege razendsnelle ont-
wikkelingen in informatietechnologie 
en de wereldwijde verspreiding van 
het internet is informatie niet langer 
alleen ondersteunend of voorwaar-
denscheppend voor militair succes. 
Informatie zelf wordt steeds vaker als 
wapen gebruikt: om tegenstanders 
te misleiden, of om wantrouwen in 
zijn gelederen, tussen zijn leiders, of 
onder zijn bevolking te zaaien. In-
formatie kan gebruikt worden om 
grote militaire eenheden, complete 
gemeenschappen en staatsvormen 
uit evenwicht te brengen, de samen-
hang te doorbreken of te ontwrichten. 
Voorbeelden hiervan zijn de Russische 
digitale inmenging in westerse verkie-
zingen en inmenging van westerse be-
langengroepen tijdens de zogenaam-
de ‘Kleurenrevoluties’ en Arabische 

Omwentelingen. Informatie wordt 
meer en meer ingezet als ‘weapon of 
mass disruption’. Het gebruik van in-
formatie als wapen wordt met de term 
Information Manoeuvre aangeduid. 
En de bijbehorende manoeuvreruim-
te is het EMS.
Dit heeft ook grote impact op het 
landoptreden. Overleven op het stra-
tegische en tactische gevechtsveld 
vereist plaatselijke en tijdelijke con-
trole, dominantie of superioriteit in 
de totale informatieomgeving. Ook 
de KL beseft dit en streeft ernaar data 
en informatie beter te benutten voor 
interne processen als besluitvorming, 
bevelvoering, ondersteuning en in-
standhouding, maar ook om bij in-
zet externe actoren te beïnvloeden. 
Alleen dan kan transmissie van eigen 
vitale data door het EMS ongestoord 
en ongehinderd plaatsvinden, terwijl 
datatransmissie van de tegenstan-
der wordt gehinderd, verhinderd of 
gemanipuleerd. Modernisering van 
onze CEMA-capaciteiten is dan ook 
één van de speerpunten van de KL 
en onderdeel van het overkoepelende 
programma ‘Informatiegestuurd Op-
treden (IGO) en het hieruit voorvloei-
ende programmaplan. Ook Informa-
tion Manoeuvre is onderdeel van het 
IGO-programma.

TRENDS IN HET GEBRUIK VAN 
HET EMS
Binnen de technologische ontwik-
kelingen van de laatste decennia is 
zijn diverse trends waar te nemen 
die het EMS raken. Zeven daarvan 
zijn voor militair optreden specifiek 
van belang. De eerste trend hebben 
we al geïntroduceerd: de enorme 
hoeveelheid en variëteit in data die 
heden ten dage door het EMS wordt 
getransporteerd, met behulp van zeer 
geavanceerde transmissietechnieken. 
De wereld om ons heen is datagedre-
ven en data is big business geworden. 
Zowel de civiele maatschappij als mi-
litaire strijdkrachten zijn afhankelijk 
geworden van de digitale data-uitwis-
seling en connectiviteit. Dit systeem 
van onderling verbonden apparaten, 
objecten, dieren of mensen met elk 
een uniek identificatienummer wordt 
ook wel het Internet of Things (IoT) 
genoemd. Voor de gegevensuitwisse-
ling tussen deelnemers in het netwerk 

is vaak geen menselijke tussenkomst 
meer nodig. Bekende toepassingen 
zijn smart homes en smart cities, 
maar een andere toepassing is draag-
bare technologie in de vorm van hele 
kleine sensoren (wearable technology) 
die real time informatie geven. De 
meningen over deze trend zijn ech-
ter verdeeld. Sommige experts vrezen 
voor een digital divide vanwege het 
hoge niveau van vaardigheden die 
nodig zijn om dit te gebruiken. An-
deren menen dat het IoT onzichtbaar 
functioneert op basis van sensoren en 
kunstmatige intelligentie en daarmee 
veel dagelijkse taken van mensen zal 
wegnemen; dat vergroot de toeganke-
lijkheid van het IoT juist. Het EMS en 
cyberspace zijn randvoorwaardelijk 
gezien de enorme hoeveelheden data 
die een optimaal functionerend IoT – 
en zijn militaire broer IoMT – nodig 
hebben. Dit schept bedreigingen (zo-
als EMS-congestie) maar vooral ook 
interventie- en exploitatiemogelijk-
heden voor CEMA.

De tweede belangrijke trend is demo-
cratisering van technologie. Vroeger 
hadden alleen specialisten kennis van 
en de beschikking over geavanceerde 
communicatie- en encryptietechnolo-
gie, maar nu is deze technologie breed 
toegankelijk. Technologische kennis 
is vrij en laagdrempelig beschikbaar 
en zelfs door middel van ‘How to’ 
YouTubefilmpjes of in open-source 
communities eenvoudig te vinden, te 
begrijpen en toe te passen. Dit noe-
men we ook wel democratisation of 
technology. Het gevolg is dat het aan-
tal actoren in het EMS en de variëteit 
hiervan enorm is toegenomen. Ook 
kunnen hun activiteiten in het EMS 
snel van intensiteit veranderen. Ver-
der is ook het aantal en soort signa-
len in het EMS enorm toegenomen en 
hebben verschillende signalen boven-
dien een digitaal (en daardoor moei-
lijk te onderscheiden) karakter gekre-
gen. Radiotechniek die door middel 
van softwareaanpassing van modula-
tievorm verandert (Software Defined 
Radio (SDR)) heeft hiermee een grote 
vlucht genomen.16 Enerzijds bemoei-
lijkt dit de signaalduiding en doeli-
dentificatie in het EMS voor CEMA. 
Anderzijds biedt SDR ook kansen, 
omdat deze techniek ons in staat stelt 
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snel grote delen van het spectrum te 
doorzoeken op relevante signalen – 
zeker in combinatie met kunstmatige 
intelligentie (AI) en multiparallel pro-
cessing.  Daarnaast kan SDR-appara-
tuur eenvoudig worden verbeterd met 
software-upgrades.

Een voorbeeld van deze ‘democrati-
sering van technologie’ is het brede 
gebruik van digitale communica-
tiemiddelen door diverse strijdende 
partijen in Afghanistan, Syrië, Irak en 
Mali. ISIS benut bijvoorbeeld niet al-
leen internet voor haar (propaganda) 
doelstellingen, maar gebruikt ook het 
EMS voor onderlinge communicatie 
en aansturing van drones, inclusie 
encryptie van de signalen. De in Syrië 
ingezette Russische eenheden onder-
steunen daarom op succesvolle wijze 
het Assad-regime met EOV-capaciteit. 
Met deze (succesvolle) inzet werd ech-
ter tegelijkertijd ook NAVO-(EOV-)
eenheden in dit gebied de mogelijk-
heid ontzegd om ISIS-communicatie 
te onderscheppen en signalen of emit-
ters te lokaliseren. Hieruit blijkt uit de 
toegenomen Russische effectiviteit in 
het EMS, ook tegen NAVO-systemen.  
Een derde trend in het EMS is de ver-
schuiving van (prioriteit voor) mili-
tair gebruik naar civiel gebruik. Hoe 
hoger de frequentie, hoe geschikter 
de bandbreedte voor grotere hoe-
veelheden data. Dit betekent dat de 
hogere bandbreedtes (zoals bij 5G) 
die voorheen voor militair gebruik 
gereserveerd waren steeds meer voor 
civiel gebruik worden opengesteld. 
Exclusief militair gebruik is nauwe-
lijks meer van toepassing. Aan de 
andere kant neemt militair gebruik 
van voorheen civiele infrastructuur 

en frequentiebanden ook fors toe. 
Voorbeelden hiervan zijn GSM, sa-
tellietcommunicatie, WiFi en Blue-
tooth. Bovendien zien we dat in het 
kader van beïnvloeding (information 
manoeuvre) militair gebruik van de 
civiele communicatiemogelijkheden 
essentieel is om civiele doelgroepen 
te bereiken. Deze versmelting van ci-
viel en militair gebruik van frequen-
tiebanden is dus niet meer terug te 
draaien en heeft impact op CEMA-in-
zet en CEMA-capaciteiten.
De vierde trend – hogere datavolu-
mes in lagere frequenties – komt 
voort uit de derde trend. Omdat het 
gebruik van de hogere frequentie-
banden fors is toegenomen, richten 
steeds meer onderzoekstechnieken 
zich op vergroting van dataoverdracht 
in de lagere frequentiebanden. De 
reikwijdte van deze banden is we-
reldwijd, terwijl de benodigde energie 
geringer is. Het verzenden van grote 
datahoeveelheden via deze frequen-
tiebanden biedt dus potentieel enor-
me voordelen. 

Een vijfde trend is vereenvoudigd 
gebruik van satellietcommunicatie. 
Geavanceerde en tegelijkertijd goed-
koper wordende satellietcommuni-
catietechniek maakt het mogelijk om 
overal op aarde dingen, mensen en 
dieren in netwerken te koppelen en 
te laten communiceren. IoT en IoMT 
zijn niet uitvoerbaar zonder satelliet-
communicatie. Satellieten zijn intus-
sen gereduceerd in omvang en hebben 
soms hooguit de omvang van een pak 
melk. De hoeveelheid satellieten in 
een baan om de aarde is ook enorm 
toegenomen en vormt een gevaar op 
zich (space congestion). Tegelijkertijd 
is satellietcommunicatie ook eenvou-
diger te onderscheppen, te identifi-
ceren en te manipuleren. Terwijl we 
voor militair gebruik (communicatie, 
inlichtingen, navigatie en plaatsbepa-
ling) vanzelfsprekend afhankelijk zijn 
van deze techniek. Gemanipuleerde 
plaatsbepaling (navigation warfa-
re) is al niet meer weg te denken. De 
bescherming van eigen en offensieve 
onderschepping, degradatie en mani-
pulatie van vijandelijke satellietcom-
municatie en -navigatie is dus een 
belangrijk onderdeel van CEMA. Niet 
alleen op strategisch maar ook op tac-
tisch gebied.

Een zesde trend is encryptie. Ook 
deze technologie is breder toegan-
kelijk geworden en niet langer het 
domein van staatsorganisaties. Veel 
signalen zijn inmiddels in meer-
dere lagen vercijferd en er bestaan 
verschillende encryptiemethodes.17 
Een voorbeeld hiervan is de end-to-

Software defined radio

Navigation warfare

Satellite in a box
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end-encryptie die tegenwoordig op 
WhatsAppberichten zit. Dit vergroot 
weliswaar de eigen beschermingsmo-
gelijkheden, maar compliceert de ont-
cijfermogelijkheden. 
De zevende en laatste trend is gebruik 
van nanotechnologie. Deze techno-
logie genereert onder meer nieuwe 
materialen met unieke en ongekende 
capaciteiten, waardoor bijvoorbeeld 
het zendbereik van antennes toe-
neemt, terwijl ze tegelijkertijd klei-
ner worden of minder energie nodig 
hebben.  Deze techniek wordt (op 
termijn) bijvoorbeeld in 5G-techniek 
met pico- en femtocellen18 toegepast. 
Transmissieapparatuur wordt draag-
baarder of kan in menselijk weefsel 
worden geïmplanteerd. Ook kan de 
polarisatie en richting van de trans-
missie hierdoor worden verfijnd, zo-
dat interceptie moeilijker wordt.

TECHNOLOGISCHE VERNIEU-
WINGEN
Al deze trends hebben al geresulteerd 
in concrete vernieuwingen. Zo is de 
satellietcommunicatie verbeterd (en 
robuuster gemaakt) door gebruik van 
andere frequentiegebieden (Advanced 
Extremely High Frequency (AEHF) 

Satcom. Ook is de kwetsbaarheid 
voor verstoring en manipulatie van 
satellietnavigatie verminderd door 
toepassing van anti-jam-GPS-anten-
nes en verbeterde encryptietechnie-
ken (over-the-air distribution (OTAD) 
van GPS-encryptiesleutels). Ook zijn 
militaire communicatiemiddelen ver-
beterd door ad-hoc network routers 
en jam-resistant radio-protocollen. 
Kortom: de wereld van CEMA is volop 
in beweging.
Bovengenoemde trends in het gebruik 
van het EMS onderstrepen de nood-
zaak tot technologische en conceptu-
ele vernieuwingen bij de ontwikkeling 
van een nieuw CEMA-concept. We 
behandelen nu eerst de CEMA termi-
nologie en lichten daarna een nieuw 
CEMA-concept toe, wat volgens ons 
een mogelijke manier van optreden 
kan gaan worden. 

TRENDS IN DE MILITAIRE PRAK-
TIJK: RUSSISCHE FEDERATIE EN 
CHINA
Het optreden van de Russische Fede-
ratie (RF) in Oost-Oekraïne, de Krim 
en Syrië onderstreept de effectiviteit 
van synchronisatie van EMS-activi-
teiten met conventionele militaire 

operaties om C2-capaciteiten van 
tegenstanders te degraderen en om 
percepties van doelgroepen te be-
invloeden. De RF erkent hierbij de 
kracht van informatie en beschouwd 
zichzelf in staat van ‘informatieoor-
log’ (informatsionnaya voyna) met het 
Westen19. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen informatie-techni-
sche oorlogvoering (informatsionnaya 
tekhnicheskaya voyna) en informa-
tie-psychologische oorlogvoering (in-
formatsionnaya psikhologicheskaya 
voyna)20. De RF heeft geleerd van 
haar eerdere tekortkomingen tijdens 
de interventie in Georgië in 2008 en 
heeft sindsdien grote investeringen 
gedaan in haar EOV- en Cyber capa-
citeiten. Daarbij is zowel in kwalitatie-
ve als kwantitatieve zin geïnvesteerd 
in uitrusting en software, maar ook 
in hooggekwalificeerd personeel.21 
De Russische EOV-capaciteit (radi-
oelektronnaya bor’ba)22 is niet alleen 
getransformeerd tot een formidabele 
(ondersteunings)capaciteit, maar zelfs 
uitgegroeid tot feitelijke slagkracht. 
C4ISR-capaciteit en network-centric 
warfare (setetsentricheskaya voyna) 
staan dan ook in het epicentrum van 
hun transformatie en modernise-

RF EOV - radioelektronnaya bor’ba. Afgebeeld is het stoorsysteem Krasukha-2, dat onder meer tegen AWACS wordt ingezet.
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ring.23 De koppeling van EOV en ande-
re sensoren (zoals drones) aan doelbe-
strijdingssystemen resulteerde in zeer 
effectieve sensor-to-shootercapaci-
teiten. Alle verschillende EOV-rollen 
zijn inmiddels op alle niveaus van de 
Russische strijdkrachten ingebed. Op 
strategisch niveau zijn vijf zelfstandige 
EOV-brigades geformeerd, en elk leger 
beschikt over een zelfstandig EOV-ba-
taljon. Hierin zijn zowel interceptie- 
als stoorcapaciteiten ondergebracht. 
Daarnaast beschikt elke gevechtsbri-
gade over een speciale EOV-compag-
nie met een aanzienlijke verschei-
denheid aan mobiele interceptie- en 
stoorsystemen. NAVO-eenheden kun-
nen dus met deze RF-capaciteit wor-
den geconfronteerd en moeten zich 
hiertegen ook kunnen verdedigen. 
De RF EOV-en Cyber-modernisering 
kon onder meer tot stand komen door 
intensieve samenwerking met de Rus-
sische telecommunicatie-industrie en 
verbetering van de EOV-opleidingen, 
waar specialistische EOV-trainingsy-
stemen voor geleverd zijn. Volgens 
analisten is EOV en beïnvloeding met 
desinformatie voor de RF een relatief 
‘goedkope’ manier om gevechtskracht 
van tegenstanders onschadelijk te ma-
ken.24 Beïnvloeding met desinformatie 
is daarnaast lastiger te weerleggen, 
moeilijk bewijsbaar en ook gemakke-
lijk buiten het gevechtsveld en in ‘vre-
destijd’ uit te voeren.

Praktijkvoorbeelden van het assertie-
vere Russische optreden in het EMS 
zijn legio.  De afgelopen jaren hebben 
zich diverse incidenten voorgedaan 
op het gebied van verstoring van sa-
tellietnavigatiesystemen. Nederland-
se schepen en grondeenheden kregen 
hier tijdens Trident Juncture 2018, de 
EFP-missie en de strijd tegen IS mee te 
maken. De inzet van Russische ‘trol-
len’ om verkiezingen te manipuleren 
in Westerse landen is een ander dui-
delijk voorbeeld. Ook in Syrië laten de 
Russische strijdkrachten zien hoe re-
latief eenvoudig de Westerse coalitie 
op non-kinetische wijze kan worden 
gehinderd in haar optreden. Militai-
re, gouvernementele en non-gou-
vernementele inzet wordt verstoord 
door veelvuldige inzet van Electronic 
Attack. Zo wordt waarneming door 
drones beperkt, de netwerksynchro-
nisatie van Battlefield Management 
Systems beperkt en satellietnavigatie 
ontzegd of in het ergste geval gema-
nipuleerd.  

Ook het Chinese Volksleger erkent het 
belang van het EMS. In hun nieuwste 
doctrine zien de Chinese strijdkrach-
ten oorlogvoering als een confronta-
tie tussen ‘operationele systemen’ in 
plaats van tussen vijandelijke legers. 
Moderne oorlogvoering is daarom in 
de Chinese visie ‘systems destructi-
on warfare’. Er wordt niet langer ge-

streefd naar fysieke vernietiging van 
vijandelijke gevechtseenheden op het 
slagveld, maar naar het verstoren, ver-
lammen of vernietigen van zijn ope-
rationele subsystemen. Dit kan met 
zowel kinetische als niet-kinetische 
methoden. Tegelijkertijd moeten de 
eigen operationele systemen worden 
beschermd. De Chinezen beschrijven 
een operationeel systeem als een ge-
heel van vijf hoofdsystemen, die al-
lemaal van het EMS afhankelijk zijn: 
(1) het commandosysteem, (2) het 
vuursteunsysteem, (3) het informa-
tieconfrontatiesysteem, (4) het ver-
kennings- en inlichtingensysteem en 
(5) het ondersteuningssysteem.25 De 
Chinese inzet van militaire middelen 
zal daarom niet langer primair gericht 
zijn op het fysiek uitschakelen van 
reguliere gevechtseenheden, maar op 
het (fysiek) uitschakelen van de vijf 
hoofdsystemen. Dat kan nog steeds 
met kinetische middelen, maar EOV 
en offensieve cyberoperaties kunnen 
de beoogde effecten in veel gevallen 
net zo goed realiseren.

WAT IS EEN MOGELIJK 
CEMA-OPERATIECONCEPT?
Nu we de trends in het EMS en militai-
re EMS-toepassingen in kaart hebben 
gebracht, gaan we ons CEMA-opera-
tieconcept uitleggen. Het door ons 
voorgestelde CEMA-concept is ver-
nieuwend en beoogt de EOV-capaci-

HET CEMA-CONOPS SAMENGEVAT 
 
Inzet van kleine, modulaire en hoogmobiele zelfstandig opererende tactische eenheden in een netwerk met meer-
voudige, krachtige en beveiligde verbindingen, aangestuurd door een specialistische CEMA Battlestaff met reach-
backcapaciteit voor ondersteuning.
Taken: inlichtingenvergaring, verstoring en manipulatie van informatie en vijandelijke systemen door gecoördineer-
de en gelijktijdige inzet van tactische SIGINT-/ELINT-, cyber- en EOV-capaciteiten.
Technologische randvoorwaarden
• Kortcyclische verwerving van state-of-the-art ICT- en EOV-systemen
• Robuuste (self healing), vercijferde en meervoudige verbindingen
• Flexibel inzetbare en platformonafhankelijke systemen (statisch, mobiel, draagbaar)
• Specialistische software met AI en Machine Learning 
Conceptuele randvoorwaarden
• Operatieplanning op grond van te bereiken cognitieve effecten, kinetische slagkracht is ondersteunend aan de 

CEMA-operatie
• Informatie als wapen; perception warfare
• Decentraal optreden. De CEMA Battlestaff plant en faciliteert, en compileert de Recognized Cyber & Electro-

magnetic Picture (RCEMP)
• Cross-over tussen civiel en militair
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teit te moderniseren, te digitaliseren 
en in de breedste vorm te integreren 
met tactische cybercapaciteiten en 
tactische SIGINT. Alle vormen van 
communicatie kunnen in dit concept 
op het strategische, operationele en 
tactische niveau worden geïntercep-
teerd, gestoord of gemanipuleerd. 
Interceptiemethoden, decryptie-
techniek, vertaalmethoden, metada-
ta-analyse en doelontwikkelingsme-
thoden zijn niet langer uitsluitend 
voorbehouden aan een bepaald ni-
veau of organisatie, maar zijn nu op 
alle niveaus toepasbaar en kunnen 
onderling worden afgestemd en geop-
timaliseerd. Met andere woorden: er 
ontstaat een single cyber-electromag-
netic (CEM) battlespace en alle CEMA 
kunnen nu worden afgestemd en ge-
optimaliseerd. Als we dit koppelen 
aan beïnvloeding met informatie kun-
nen we spreken van gecoördineerd 
optreden in de informatieomgeving. 
Met het CEMA-concept willen we een 
samenhangend netwerk bouwen van 
eenheden die op het tactische niveau 
een rol spelen bij de strijd in de CEM 
battlespace. De nodes in dit samen-
hangend netwerk zijn onderling ver-
bonden met meervoudige krachtige 
beveiligde verbindingen waarover de 
CEMA-eenheden data kunnen de-
len en databases kunnen raadplegen. 
Het is een soort spinnenweb dat over 
een gebied heen ligt. De afzonder-
lijke CEMA-eenheden zijn relatief 
zelfstandig en hebben een grote va-
riëteit aan interceptie- en stoorme-
thodieken. Ze worden decentraal 
ingezet op het (laag)tactische niveau 
en zijn daarnaast hoog mobiel. Hun 
inzet ondersteunt niet alleen de uit-
voering van tactische activiteiten en 
tactische operaties, maar vormt soms 
zelfs de kern van een tactische opera-
tie, waarbij de fysieke manoeuvre van 
eenheden dan ondersteunend is aan 
CEMA-activiteiten.26 De CEMA-een-
heden maken niet alleen deel uit van 
het samenhangende netwerk, maar 
datzelfde netwerk voorziet ook in 
ultrakorte sensor-to-shooter- of sen-
sor-to-effectorlijnen. Een voorbeeld 
hiervan is Operatie ORCHARD. Deze 
operatie werd in 2007 werd door het 
Israëlische leger uitgevoerd in Syrië. 
Hackers stelden een Syrische lucht-
verdedigingsradar buiten bedrijf. Di-

rect daaropvolgend werd een succes-
volle luchtaanval uitgevoerd op een 
nucleaire testlocatie in Deir ez-Zor in 
Noord-Syrië. 

De decentrale CEMA-eenheden heb-
ben een grote zelfstandigheid en 
handelingsvrijheid, maar centraal is 
er een ondersteunende CEMA-batt-
lestaff (CEMABS). Deze CEMABS 
heeft een voorwaardenscheppende 
functie. Ze optimaliseert, zorgt voor 
doelontwikkeling, decryptie en ver-
taalondersteuning en optimaliseert 
de samenwerking tussen de diver-
se CEMA-eenheden die in het EMS 
optreden. Theoretisch moeten de 
CEMA ook worden afgestemd met 
het eigen frequentiegebruik. Dit heet 
in de Angelsaksische doctrine Joint 
Electromagnetic Support Operations 
(JEMSO). Door C2Ost-capaciteit te 
combineren met de CEMABS kun-
nen ook wij JEMSO uitvoeren. Verder 
draagt de CEMABS ook zorg voor af-
stemming met hogere bevelsniveau’s 
of samenwerking met coalitie- of ci-
viele partners. 

Het totale CEMA-netwerk kent een 
beveiligde en redundante reachback- 
en reachforwardfunctionaliteit, zo-
dat tijdrovende handelingen in veilig 
gebied kunnen worden uitgevoerd en 
nieuwe ontwikkelingen, resultaten 
of inzichten snel naar afzonderlijke 
CEMA-eenheden kunnen worden 
gecommuniceerd. De reachbackca-
paciteit is niet alleen belangrijk voor 
online en offline ondersteuning van 
operationele inzet, maar zorgt ook 
voor CEMA-missievoorbereiding 
voor nieuwe operaties, voor training 
en simulatie. Daarnaast is de opslag 
van tactische CEMA-data en uitwis-
seling met databases van het CLSK, 
het CZSK, het DCC en de MIVD een 
belangrijke taak.

Onze afhankelijkheid van datatrans-
missiesystemen is groot. De genoem-
de onderlinge, meervoudige verbin-
dingen maken connected optreden 
mogelijk, maar vormen tegelijkertijd 
een kwetsbaarheid. De tegenstander 
kan immers de transmissie-ener-
gie gebruiken om afzonderlijke 
CEMA-eenheden te detecteren en aan 
te vallen of het gehele netwerk te de-
graderen. De meervoudigheid van de 
verbindingen en self-healing (mesh) 
networks27 voorkomen dit enigszins, 
maar afzonderlijke CEMA-eenheden 
moeten daarom ook zelfstandig (dus 
zonder netwerkverbinding) kunnen 
optreden. Dit degradeert echter wel 
hun effectiviteit.

5G-zendmast

Russische EOV-capaciteit: Kraskukha-4 stoorstation tegen Synthetic Apperture Radar 
(SAR)
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CEMA-capaciteiten in het tactische 
domein worden statisch, mobiel en 
uitgestegen ingezet. Iedere verschij-
ningsvorm is hierbij denkbaar. De-
ployed kan dat bijvoorbeeld in de 
vorm van een (Deployed) Security 
Operations Centre (SOC), dat de eigen 
netwerken in de gaten houdt. Deze ac-
tieve vorm van CEMA Defence draagt 
bij aan de detectie van vijandelijke be-
invloeding, misleiding of cyberaanval-
len op de netwerken. CEMA-capaci-
teiten kunnen ook draagbaar en door 
middel van drones, robotica en andere 
rijdende of varende platforms worden 
ingezet. Robuuste dataontsluiting en 
commandovoering maken gedistribu-
eerde CEMA mogelijk. 
De CEMA-apparatuur is platformon-
afhankelijk, onderling koppelbaar en 
kan relatief gemakkelijk worden in- en 
uitgebouwd in voertuigen of andere 
platforms. In sommige gevallen is de 
apparatuur draagbaar. Hoewel enige 
technische kennis wel een voorwaar-
de is, is de CEMA-apparatuur over 
het algemeen gemakkelijk (intuïtief) 
te bedienen. Uitkomsten worden zo 
mogelijk grafisch en geografisch gere-
fereerd weergegeven.
CEMA-eenheden kunnen hun eigen 
peilbasis vormen door onderling sa-
men te werken, mobiele en uitgeste-
gen peilmethoden te combineren, of 
door al verplaatsend met tussenposen 
te intercepteren.
Het CEMA-netwerk kan zowel be-
kabelde als draadloze communicatie 
intercepteren, storen en manipuleren, 
mits decryptie relatief eenvoudig is en 
de doelontwikkeling niet teveel tijd 
kost; als doelontwikkeling wel veel 
tijd kost zal het doel of signaal over-
gedragen moeten worden aan hogere 
bevelsniveau’s.28

Het is overigens niet altijd nodig 
(of mogelijk) om een netwerk te de-
crypten. Ook parametrische data 
zoals frequentie, bandbreedte, mo-
dulatievorm, informatiedichtheid, 
etc. bevatten waardevolle informatie 
over een vijandelijk netwerk. Doel-
ontwikkeling op basis van metada-
ta-analyse behoort daarom ook tot 
de mogelijkheden van de afzonderlij-
ke CEMA-eenheden, waarbij ze voor 
complexere signalen of meervoudig 
afgeschermde identiteiten kunnen 
terugvallen op de CEMABS. Een voor-

beeld hiervan is de inzet van technie-
ken om datapakketten van protocol-
len te identificeren en te begrijpen, 
zodat er gezocht kan worden naar 
exploiteerbare kwetsbaarheden (af-
pellen van protocollagen). Software 
om codes te analyseren of functiona-
liteiten hiervan te testen bestaan ove-
rigens al. 

Het CEMA-concept kent een zeer 
hoge technologische standaard en de 
nieuwste wetenschappelijke inzichten 
en technieken. Met andere woorden: 
CEMA hanteert geavanceerde en ge-
automatiseerde signaalverwerkings-
technieken29 en kan bijvoorbeeld veel 
codes gelijktijdig ontcijferen. Dit is 
belangrijk omdat de meeste signalen 
uit meerdere payloads bestaan.30 De 
afzonderlijke CEMA-eenheden kun-
nen dus elk meerdere communicatie-
technieken en een veelvoud aan sig-
nalen tegelijkertijd aan. Ondersteund 
door Artificiële Intelligentie (AI) is elk 
element in staat razendsnel te inter-
cepteren, te identificeren, te plotten, 
te duiden en keuzes te maken voor 
surveillance, storen of manipuleren. 
Maar het CEMA-concept gaat verder: 
het voorziet uitrusting van alle land-
platforms met eenvoudige en kleine 
CEMA-apparatuur. Deze apparatuur 
kan op afstand worden bediend voor 
interceptiedoeleinden of stoordoel-
einden. In automatische modus kan 
die apparatuur ontvangen signatu-
ren analyseren en als blijkt dat ze 

een dreiging vormen deze signalen 
automatisch storen.  Naast specifie-
ke CEMA-capaciteit aan boord van 
het voertuig worden hiervoor ook 
de boordradio’s en RCIED middelen 
gebruikt. Gebruik van Hyperion als 
service van ELIAS is hiervoor zeer 
geschikt. Hyperion is een applicatie 
in ELIAS die het mogelijk maakt om 
binnen hoogmobiele netwerken sen-
soren te koppelen en verworven data 
te ontsluiten, zodat er op tactisch ni-
veau Situational Awareness ontstaat 
en de sensor-to-effector loop wordt 
verkort. Denk hierbij aan elektromag-
netische sensoren, camerabeelden en 
akoestische signalen, die bijvoorbeeld 
inkomend vlakbaan-, krombaan- of 
steilbaanvuur detecteren. Eenheden 
worden direct gewaarschuwd als er 
gevaar dreigt. 31 Dergelijke platform-
gebonden sensorsuites genereren wel 
dusdanig veel informatie, dat analyse 
op een lager niveau nodig is en opslag 
in centrale databases soms beperkt is. 
Daarom moet, met behulp van AI, ge-
bruik van de data op het platform zelf 
plaatsvinden. De apparatuur heeft 
geen negatieve invloed op het pres-
taties van het platform zelf, maar kan 
wel een rol spelen bij automatische 
tegenmaatregelen bij inkomende be-
dreigende vijandelijke signalen, zoals 
infrarood-, radar- of doelgeleidings-
signalen. Deze (geautomatiseerde) 
tegenreactie hoeft niet altijd kinetisch 
of fysiek te zijn. Dezelfde on-board 
CEMA-apparatuur kan immers ook 
worden geprogrammeerd om auto-
matisch relevante stoorsignalen uit te 
zenden om de inkomende bedreigen-
de signalen te storen. 
Bij identificatie van een onmiddellijke 
dreiging wordt de relevante sensorda-
ta ook onmiddellijk gedeeld met de in 
gevaar zijnde eenheid. De informatie 
wordt niet automatisch gedeeld met 
het hogere bevelsniveau. Pas indien 
van groot belang of indien het plat-
form een essentiële functie vervult bij 
(hogere) besluitvorming kan deze data 
wel worden gedeeld en een rol spelen 
bij centrale beeldopbouw op dit hoge-
re bevelsniveau. Andersom kan snelle 
raadpleging van een centrale databa-
se, AI-software op het platform wel 
helpen sneller en effectiever signalen 
te herkennen en geautomatiseerde 
tegenreacties te nemen. De data is 
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dus vooral bedoeld om voor decen-
traal technisch gebruik en optimali-
sering van het optreden van kleinere 
tactische eenheden. Dit concept heet 
augmented distributed CEMA en de 
introductie van RCIED-jammers op 
voertuigen is al een stap in de goede 
richting. 

Platforms in het CEMA-concept 
zijn niet alleen grondgebonden, 
maar kunnen ook varen en vliegen 
of zelfs ondergronds optreden. Dus 
ook kleinere en grotere drones kun-
nen CEMA-sensorsuites bevatten of 

stoorsignalen uitzenden. Deze dro-
nes kunnen ook in grotere groepen, 
gecoördineerd worden ingezet met 
‘swarming’ technieken. Ook voorge-
programmeerde of op afstand bedien-
bare robotsystemen kunnen uitste-
kend hiervoor worden ingezet. 
De beschermende functie van CEMA 
(Defence) is van groot belang. Elk 
platform krijgt dus een dergelijke 
CEMA Defence-suite en specialisti-
sche CEMA-eenheden dragen zorg 
voor de collectieve bescherming van 
het netwerk en de onderlinge meer-
voudige verbindingen.  

Naast AI kan ook Machine Learning 
(ML) een belangrijke bijdrage leveren 
aan CEMA. ML kan immers ervoor 
zorgen dat de CEMA-apparatuur en 
-software automatisch hun perfor-
mance kunnen bijstellen om optima-
le prestaties te leveren. Bijvoorbeeld 
door het automatisch volgen en/of 
storen van doelen over meerdere fre-
quentiebanden, het breken van dy-
namische encryptie, aanpassing van 
vertaalalgoritmes, herkennen van 
dialecten, zelflerende chatbots inzet-
ten voor manipulaties, etc. Dit kan 
zowel bij CEMA-surveillance, als bij 
CEMA-Defence en -Attack. Dat ver-
eist echter ook een verbetering van de 
AI- en ML-geletterdheid bij comman-
danten en staven.
SIGINT was tot voor kort het voor-
recht van inlichtingendiensten, maar 
maakt op tactisch niveau nu ook deel 
uit van het CEMA-concept. Dit is be-
langrijk omdat moderne ICT (zoals 
satellietcommunicatie) nu door de 
‘democratisering van de technologie’ 
door tegenstanders op het tactische 
niveau worden gebruikt. Bepaalde 
SIGINT-methoden, zoals bulkinter-
ceptie, metadata-analyse en decryp-
tie kunnen nu ook op tactisch niveau 
worden toegepast. De uitwisseling 
van data (en doelen) tussen de diver-
se bevelsniveau’s neemt hierdoor ook 
toe, want een belangrijke ervaringsles 
uit westers optreden in Syrië was dat: 
‘local army sigint units often found 
they were collecting strategic sigint 
that related to high policy, while stra-
tegic sigint collectors using national 
resources found they were often col-
lecting tactical sigint of more use to 
those in the front line. The systems 
were not well designed to move this 
material in sophisticated way to the 
right customers. Overigens worden 
deze SIGINT-technieken en -syste-
men binnen het CEMA-concept ook 
gebruikt voor monitoring  en dus 
bescherming van eigen communica-
tie-infrastructuren.
Het volgen en inspelen op ruimteweer  
is ook van belang bij het CEMA-con-
cept. Variaties in ruimteweer hebben 
immers gevolgen voor de propaga-
tie in het EMS. Zo kunnen radio- en 
GPS-signalen en televisie-uitzendin-
gen verstoord worden. 32
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Het CEMA-concept duikt ook op in 
een paar belangrijke niches, waarvan 
de NAVO bepaald heeft dat deze bij 
CEMA horen: het storen van plaatsbe-
palingssystemen (Navigation warfare 
(NAVWAR))33,  Counter Radio Con-
trolled IED (C-RCIED) en Counter 
Unmanned Systems (C-UXS). Deze 
niches vallen onder CEMA Defence. 
Daarmee is doorontwikkeling op deze 
belangrijke terreinen gegarandeerd. 
Ook exploitatie van radarbanden valt 
binnen het CEMA-concept, waardoor 
Counter Artillery en Suppression of 
Enemy Air Defence (SEAD) beter kan 
worden uitgevoerd. Akoestische sig-
nalen vallen vooralsnog niet onder 
CEMA, hoewel ook hier inmiddels 
belangrijke technologische ontwikke-
lingen gaande zijn.
Met CEMA komt Information Ma-
noeuvre dichterbij. Doordat we nu 
gecoördineerd onze mogelijkheden 
in de CEM battlespace hebben verbe-
terd, zijn we ook beter in staat gericht 
misleidende informatie te verstrek-
ken aan vijandelijke eenheden en aan 

andere doelgroepen in onze opera-
tionele omgeving. Dit kan via zowel 
draadloze als bekabelde communi-
catie. Dus ook via internet, sociale 
media of gameplatforms: ongekende 
beïnvloedingsmogelijkheden met een 
enorm bereik en grote potentie. Als 
we dat ook nog eens koppelen aan 
data-/audio-/beeldmanipulatie door 
middel van AI en Augmented Reality 
of zelfs Virtual Reality (AR/VR) zijn 
we theoretisch in staat om onze om-
geving te beheersen zonder geweld 
toe te passen.  Het gebruik van AR/
VR biedt allerhande mogelijkheden. 
Virtuele, niet bestaande bedreigin-
gen in vijandelijke battlefieldmanage-
mentsystemen kunnen de vijand in 
verwarring brengen. Manipulatie van 
(gedetecteerde/ontvangen) camera-
beelden van een drone kan de plaats-
bepaling, tijdweergave en beeldvor-
ming manipuleren. Ook kan gedacht 
worden aan virtuele replicatie van 
eenheden met AI ten behoeve van af-
schrikking of misleiding. 

CEMA legt ook de basis voor bestrij-
ding van vijandelijke desinformatie 
en inzet van desinformatie voor ei-
gen doelstellingen. CEMA biedt im-
mers de ‘tools’ om dergelijke data te 
bestuderen, onschadelijke te maken 
of zelf in te brengen in vijandelij-
ke commandovoeringssystemen en 
percepties binnen doelgroepen. Ook 
hier speelt AI voor het ontdekken van 
anomalieën een belangrijke rol. Dit 
aspect is des te belangrijker omdat 
perceptie-oorlogvoering in het cog-
nitieve landschap (in de hoofden van 
mensen) het belangrijkste strijdtoneel 
geworden is in ‘the Age of Data’.
Belangrijk is het om te beseffen dat 
CEMA afstand neemt van de centraal 
aangestuurde organisatie, maar juist 
een stap maakt richting empoweren 
van kleinere zelfstandig optredende 
eenheden. CEMA-eenheden kunnen 
en mogen immers relatief zelfstandig 
optreden, maar kunnen altijd voor 
steun of synchronisatie terugvallen 
op een hoger CEMA-netwerk. CEMA 
optimaliseert dus niet informatie aan 
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de top, maar garandeert juist infor-
matiebeschikbaarheid op het lagere 
tactische/technische niveau. De toe-
passing van AI en ML bij de afzon-
derlijke CEMA-eenheden versterkt 
feitelijk de wendbaarheid, weerbaar-
heid en adaptiviteit van deze zelfstan-
dige kleinere tactische eenheden, die 
hiermee effectief kunnen optreden in 
bewapende netwerken. Dit is ook de 
kern van de NetForce gedachte34.
De inzet van CEMA bij geïntegreer-
de tactische operaties vergt o.a. een 
aanpassing van bestaande besluitvor-
mingsprocessen. Daar waar militai-
ren veelal “lineair” plannen en terug-
redeneren vanuit een gestelde end 
state en de te behalen taken, handelt 
de CEMA-specialist ook op basis van 
pragmatisch inzicht. Dit betekent dat 
er zich gedurende de planning plotse-
ling kansen kunnen voordoen, waar 
direct op kan worden ingezet. Deze 
planningsprocessen zijn daarom meer 
fluïde, schakelen sneller tussen fases 
en kennen veel meer feedback loops.35 

VOORWAARDEN VOOR HET 
CEMA-CONCEPT
Om IGO en Information Manoeuvre, 
en vooral kinetische oorlogvoering, 
mogelijk te maken, moet veilig ge-
bruik van het EMS worden gegaran-
deerd en informatiedominantie voor 
een bepaalde tijd en in een bepaald 
gebied worden afgedwongen. Hiertoe 
zouden in onze visie de gevechtsbri-
gades moeten worden ondersteund 
met designated CEMA-capaciteit, die 
voortkomt uit een zo mogelijk op te 
richten grotere CEMA-eenheid. Deze 
CEMA-eenheid zou in onze ogen 
ongeveer bataljonsgrootte moeten 
hebben en idealiter bestaan uit vier 
compagnieën. Drie ervan voor de on-
dersteuning aan de brigades (CEMA 
Attack, Defence en Surveillance) en 
één compagnie ten behoeve van op-
leiding, training en experimenten 
(CD&E). Deze compagnieën zou-
den volgens ons een platte hiërar-
chische structuur moeten kennen, 
waardoor flexibiliteit en adaptiviteit 
op de werkvloer wordt bereikt.  De 
CEMA-compagnieën ten behoeve van 
de gevechtsbrigades kunnen vanzelf-
sprekend weer onderverdeeld worden 
in kleine zelfstandige en multidimen-
sionale CEMA-teams ter ondersteu-

ning van lagere tactische eenheden. 
Ook de CEMA-ondersteuning van 
gevechtssteuneenheden en gevechts-
logistieke eenheden (OOCL) behoort 
tot de mogelijkheden.
Een CEMA-bataljon verschilt met 
de huidige gevechtsbataljons qua 
kennisopbouw, structuur, persone-
le vulling en taakstelling. Kennis en 
personeel vormen het hart van deze 
eenheid, vanwege de complexe en 
dynamische omgeving waarin briga-
des het gevecht in het EMS moeten 
voeren. Experimenteren is van groot 
belang net zoals kennisinteractie met 
andere relevante overheidsorganisa-
ties en civiele instituten en bedrijven.
CEMA-materiaal (zowel hardware als 
software) moet state-of-the-art zijn 
en blijven. De aanschaf- en instroom-
procedures moeten kort en krachtig 
zijn, desnoods met trial-and-error. Dit 
is noodzakelijk om gelijke tred te hou-
den met de technologische wedloop 
in het EMS. Dat betreft niet alleen 
apparatuur, maar ook specialistische 
softwarepakketten voor data-analyse, 
doelontwikkeling, vertaling, opslag, 
encryptie en decryptie en algemene 
managementtools voor EMS-exploi-
tatie. De US Army’s Electronic Warfa-
re Planning and Management Tool 
(EWPMT) is een dergelijk software 
pakket. 

Actuele civiele kennis vanuit bedrijfs-
leven, middelbaar en hoger onderwijs, 
universiteiten en kennispartners moet 
middel-kortcyclisch worden gebruikt 
om state-of-the-art effecten te kun-
nen genereren in het CEMA-domein. 
Samenbrengen van kennisgebieden 
empowered en laat mensen groei-
en en bloeien, hetgeen ze bindt aan 
onze defensieorganisatie. Dit vergt 
een andere benadering bij het vinden, 
binden en boeien van personeel in de 
breedste zin van het woord. Om stu-
denten uit hoger en middelbaar on-
derwijs te enthousiasmeren biedt het 
starten van een samenbindend pro-
ject een mogelijke basis. Dit kan pri-
mair worden gefaciliteerd vanuit Staf 
CLAS en op een later moment moge-
lijk vanuit de opleidingscompagnie 
van het CEMA-bataljon. Uitdagende 
stages en afstudeerprojecten en (la-
tere) doorstroommogelijkheden zijn 
hierbij belangrijk en moeten eenvou-
dig geregeld kunnen worden op basis 
van gedelegeerde mandaten (empo-
werment).
Samenwerking met de industrie, 
kennisinstituten, universiteiten en 
hogescholen, moet voortvarend en 
met meer energie en capaciteit wor-
den opgepakt. Diverse al lopende en 
nog te starten TNO-onderzoekscon-
touren (zoals V/L1907 en V/L2009) 
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verdienen dan ook krachtige Defen-
siebegeleiding. Ook blijft gecomparti-
menteerde kennisuitwisseling met de 
NAVO en internationale partners van 
groot belang. Hier speelt in onze ogen 
ook het C2OstCo een belangrijke rol 
en een nauwe samenwerking tussen 
CEMA-bataljon en C2OstCo ligt dan 
ook voor de hand.
Het CEMA-bataljon van de toekomst 
zal continu in verandering zijn qua 
focus en samenstelling. Zodoen-
de wordt een flexibele en adaptieve 
eenheid gevormd die modulair van 
opbouw zal zijn op het gebied van 
personeel en materieel, zodat EMS/
CEMA-manoeuvre voor de brigades 
optimaal wordt ondersteund.

Uitvoering van CEMA-operaties vergt 
een continue inspanning op het ge-
bied van opleiding, training en inno-
vatie. In Nederland is hiertoe slechts 
beperkte mogelijkheid. Te denken 
valt aan een geconditioneerde/afge-
schermde ruimte (green battlelab of 
CEMA village)  waarbinnen bekabelde 
en draadloze CEMA kan worden beoe-
fend en ontwikkeld. Deze kan samen 
met de industrie en kennisinstituten 
(zoals TNO) worden ontworpen en 

gebouwd. Daarnaast moeten oefenge-
bieden beschikbaar worden gemaakt 
die beschikken over stedelijke infra-
structuur en vrijheid in het EMS om 
grootschaliger in brigadeverband te 
oefenen. CEMA-opleidingen moeten 
daarnaast worden gemoderniseerd. 
Hiervoor draagt het C2OstCo zorg, 
waarbij van hetzelfde green battlelab/
CEMA village gebruik kan worden 
gemaakt. Verder streven we naar ver-
groting van de elementaire kennis van 
het EMS bij commandanten en staven 
en willen we de AI- en ML-geletterd-
heid vergroten binnen Defensie.
CEMA schept randvoorwaarden voor-
afgaande en tijdens het gevecht. Om 
effectief in het EMS te kunnen zijn 
is coördinatie, afstemming en infor-
matiedeling noodzakelijk. Offensieve 
en defensieve manoeuvre in het EMS 
heeft immers invloed op vijandelij-
ke en eigen CIS-systemen, op eigen 
inlichtingenactiviteiten en eigen ge-
vechtsoptreden. Hiertoe moet op bri-
gadestafniveau de CEMA Battlestaff 
(CEMABS) worden gevormd. Hierin 
zijn  cyber-, EOV-, SIGINT- en Spec-
trum Managementexpertise verte-
genwoordigd. In een CEMABS vindt 
niet alleen onderlinge coördinatie 

plaats, maar ook afstemming van ge-
vechtsplannen, bijstellingen van de 
EMS-layout en het bijhouden van 
databases en overzichten zoals de 
Recognised CEMA Picture (RCEMP). 
Deze zijn altijd grafisch inzichtelijk 
en geografisch gerefereerd. Er is op 
dit moment nog niet voldoende ge-
schoold CEMA-stafpersoneel dat kan 
werken in een CEMABS. Hiertoe is 
de aanwas van senior onderofficieren 
en officieren momenteel te beperkt. 
Concentratie van CEMA-capaciteit in 
een CEMA-bataljon heeft als positief 
neveneffect dat het personeel van de 
bataljonsstaf kan worden ingezet om 
diverse CEMABS te bemannen, zowel 
kwantitatief als kwalitatief.

Randvoorwaardelijk voor succesvolle 
uitvoering van CEMA-effecten, is ook 
dat het belang van CEMA door com-
mandanten (en beleidsmakers) op alle 
niveaus wordt begrepen. Effects based 
procedures maken CEMA begrijpelijk, 
plan- en beheersbaar en goed inzet-
baar. Voorbeeld hiervan is duidelijke 
uiteenzetting van C-UXS in effecten 
als: videodownlinkinterceptie, lokali-
satie van dronebestuurders, misleiden 
van dronenavigatiesystemen, contro-
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leren op aanwezigheid van vijandelij-
ke drones, vaststellen van aanwezige 
types drones, etc.
Dit betekent ook meer oefeningen. 
Enerzijds moeten operationele een-
heden meer te maken krijgen met de 
effecten van verdedigende en aanval-
lende CEMA-activiteiten, anderzijds 
moeten speciale CEMA-netwerkoe-
feningen worden opgezet. Dit vraagt 
wel om een afgeschermde, speciaal 
georkestreerde EMS-omgeving, zeker 
gezien het huidige intensieve gebruik 
van het EMS door een veelvoud van 
civiele actoren en de bijbehorende 
restrictieve regelgeving. 

WAT MOET IK ONTHOUDEN?
CEMA is niet langer een nice-to-have 
capaciteit. Conflicten worden niet 
langer beslist op het fysieke slagveld, 
maar in de hoofden van mensen (per-
ceptieoorlogvoering) en in het EMS. 
CEMA is gevechtskracht en verdient 
daarom een hogere prioriteit van ons 
allen. 
CEMA is het antwoord op deze mo-
derne uitdaging. CEMA is daarom 
niet alleen technologisch state-of-
the-art, maar houdt ook rekening met 
andere relevante concepten. CEMA is 
daarom adaptief, schaalbaar en genet-
werkt.
CEMA is voortdurend kortcyclisch in-
noveren en experimenteren om aan-
sluiting en relevantie te behouden en 
een koppeling te leggen tussen snel 
ontwikkelende techniek en eigen mi-
litair operationeel optreden. Dit kost 
vanzelfsprekend geld en investeringen. 
Maar zoals John F. Kennedy eens op-
merkte: There are risks and costs to ac-
tion. But they are far less than the long 
range risks of comfortable inaction. 
CEMA draait om beïnvloeding. CEMA 
is dus niet alleen behoud van terrein 

in het EMS, maar legt met haar tech-
nische mogelijkheden en intrusieca-
paciteiten ook de voorwaarde voor 
beïnvloeding van een grote verschei-
denheid aan doelgroepen. 
CEMA draait om kennis. Kennis van 
technologie, kennis van ontwikke-
lingen, kennis van concepten, kennis 
van mogelijkheden, kennis van be-
dreigingen en kennis van relevantie 
van CEMA voor militaire activiteiten. 
Maar uiteindelijk moet kennis wel lei-
den tot capaciteiten, want zoals Von 
Clausewitz in zijn meesterwerk Vom 
Kriege schreef:  In war, knowledge 
must become capability.
CEMA draait om personeel. Zonder 
technologisch geschoold personeel 
zijn we niet in staat om de EMS-wa-
penwedloop bij te houden. Tegelij-
kertijd moeten militair personeel 
beseffen dat moderne oorlogvoering 
niet langer alleen maar draait om het 
optreden van tanks, kanonnen en 
vliegtuigen, maar dat effectief optre-
den in het EMS beslissend is. Zonder 
EMS functioneert geen enkel wapen-
systeem meer. CEMA moet daarom 
een basisvaardigheid zijn, een militair 
automatisme, niet een slechts een ad-
ditionele taak.
CEMA moet daarom plaatselijk en 
tijdelijk overwicht in het EMS reali-
seren om de uitvoering van militaire 
operaties zeker te stellen (protect the 
mission) en de eigen troepen fysiek te 
kunnen beschermen (protect the for-
ce). Laten we dit na, dan lopen we sig-
nificante operationele risico’s – zowel 
in directe zin als indirecte zin.
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EINDNOTEN
1  Cyber electromagnetic activities are activities leveraged 

to seize, retain, and exploit an advantage over adversaries 
and enemies in both cyberspace and the electromagnetic 
spectrum, while simultaneously denying and degrading 
adversary and enemy use of the same and protecting the 
mission command system. CEMA consist of cyberspace 
operations (CO), electronic warfare (EW), and spectrum 
management operations (SMO) (US Army Field Manual 
3-38 (Cyber Electromagnetic Activities) https://fas.org/
irp/doddir/army/fm3-38.pdf  

2  2.3. CEMA is defined as: the synchronisation and coor-
dination of offensive, defensive, inform and enabling 
activities, across the electromagnetic environment and 
cyberspace. (UK Joint Doctrine Note 1/18 Cyber and Elec-
tromagnetic Activities https://assets.publishing.service.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/682859/doctrine_uk_cyber_and_elec-
tromagnetic_activities_jdn_1_18.pdf) 

3  Hieronder vallen ook position, navigation & timing (PNT-)
systemen, die nodig zijn voor effectiviteit van wapen- en 
ondersteuningssystemen.
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4  https://www.realcleardefense.com/arti-
cles/2018/11/16/russian_gps_jamming_at_natos_tri-
dent_juncture_exercise_113960.html 

5  De inzet van CEMA-middelen hoeft zich overigens niet 
te beperken tot het gebied waarin daadwerkelijk oorlog 
wordt gevoerd. Door de ‘homelink’ van vijandelijke troepen 
met hun achtergebied of thuisland aan te vallen, kunnen 
we immers de vijandelijke coördinatie- en synchronisatie-
mogelijkheden verstoren. Ze worden als het ware afgesne-
den van het moederland.

6  CLAS visie IGO
7  Ontleend aan TNO-onderzoeksprogramma V/L1907 Joint 

CEMA in militaire operaties.
8  DCC, Nederlandse Defensie Doctrine voor Militaire Cy-

berspace Operaties, juni 2019, pag 15
9  GBR (CEMA Capability Integration Group (CIG)) om-

schrijft CEMA als: the synchronisation and coordination of 
offensive, defensive, inform and enabling activities, across 
the electromagnetic environment and cyberspace. Bron: 
UK Ministry of Defence, DCDC, Joint Doctrine Note 1/18, 
Cyber and Electromagnetic Activities, Febr 2018, pag 13.

10  NAVO doctrine spreekt van ElectroMagnetic Operations 
en omschrijft deze als: All operations that shape or exploit 
the electromagnetic environment, or use it for attack or 
defence including the use of electromagnetic environment 
to support operations in all other operationel environ-
ments. 

11  Ministerie van Defensie, Joint EOV, juni 2019, pag 5
12  Ibid, pag 7
13  GBR doctrine verdeelt dus CEMA in vier subgebieden, 

namelijk Offensive, Defensive, Inform and Enabling. UK 
Ministry of Defence, DCDC, Joint Doctrine Note 1/18, 
Cyber and Electromagnetic Activities, Febr 2018, pag 14

14  Ook DCC identificeert meer deelgebieden: Nederlandse 
Defensie Doctrine voor Militaire Cyberspace Operaties, 
juni 2019, pag 27-29.

15  Zie ook rapport C4ADS over satellite-spoofing: https://
www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/rus-
sia-responsible-for-massive-satellite-system-spoofing-stu-
dy-finds/

16  SDR is een radiocommunicatiesysteem, waarin onderdelen 
die typisch geïmplementeerd zouden zijn in hardware, wor-
den uitgevoerd door middel van software op een computer 
of ingebouwd softwaresysteem. htttps://nl.m.wikipedi.org/
wiki/softwaredefinedradio/

17  Deze moeten bij decryptie natuurlijk herkend worden. 
18  Picocellen zijn centraal aangestuurde, kleine cellulaire 

basisstations die doorgaans een klein gebied bestrijken, 
zoals in gebouwen of schepen en vliegtuigen. Femtocellen 
zijn semiautonome stations die zelfstandig de frequentie 
en radioparameters selecteren en toepassen die het beste 
te gebruiken zijn op dat moment.  Ze worden niet centraal 
aangestuurd, maar meer door de end-users geïnstalleerd en 
van stroom voorzien.

19  Russisch: Информационная война. Zie voor een 
uitstekend overzicht over de ontwikkeling van de Russi-
sche militaire doctrine op dit gebied: Oscar Jonsson - The 
Russian Understanding of War,  Blurring the Lines between 
War and Peace,  Georgetown University Press, 2019 

20  Russisch: Информационная техническая война en 
Информационно психологическая война

21  De Russen verdubbelden o.a. sindsdien hun EOV-activi-
teiten en hebben per 2020 70% van hun verouderde EOV 
capaciteit vervangen. Zie ook interview met de chef van de 
Russische EOV eenheden: GenMaj Yuriy Lastochkin in april 
2017: https://russiandefpolicy.blog/2017/05/30/electro-
nic-warfare-chief-interviewed-2/

22  Russisch: Радиоэлектронная борьба – Radioelektroni-
sche strijd

23  Estonia, Ministry of Defence, International Centre for 
Defence and Security (ICDS), Roger N. McDermott, Rus-
sia’s Electronic Warfare Capabilities to 2025 – Challenging 
NATO in the Electromagnetic Spectrum, Sept 2017, pag 
2-3.

24  Patrick Smith in https://defence.nridigital.com/glo-
bal_defence_technology_jun20/nato-electronic-warfa-
re-investment 

25  Zie voor een uitgebreide verhandeling van de Chinese 
zienswijze op oorlogvoering: RAND cooperation, Jeffrey 
Engstrom, Systems Confrontation and System Destructi-
on Warfare – How the Chinese People’s Liberation Army 
Seeks to Wage Modern Warfare, 2018

26  Dit is de kern van het Informatie Manoeuvre gedachten-
goed, waarbij informatie als wapen wordt gebruikt. 

27  Een mesh network (‘vermaasd’ netwerk) is een netwerk 
waarin elke node verbonden is met elke andere node bin-
nen dat netwerk.

28  In de basis gebeurt dit op basis van parametrische data.
29  Zoals Low Probability of Intercept (LPI) signaalvormen, 

die door een vorm van signaalcodering verstopt kunnen 
worden in de achtergrondruis.

30  In het OSI-model bestaat iedere laag uit een protocol 
dat ‘praat’ met zijn tegenhanger aan de ontvangstzijde. 
Voorbeelden van deze lagen zijn: fysieke laag, datalaag, 
netwerklaag, transportlaag, sessielaag, presentatielaag en 
applicatielaag. Iedere laag verpakt de ‘data’ van een vorige 
laag in een nieuw pakket. 

31  Bron: Jeruzalem Post 2012.
32  Het ruimteweer wordt gevormd door de zonnestraling en 

de deeltjes die onze zon uitzendt op de naaste omgeving 
van de aarde. Dit heeft invloed op de magnetosfeer, io-
nosfeer en thermosfeer van de aarde. De zon bombardeert 
bijvoorbeeld ons magnetisch veld voortdurend met zonne-
wind, waarbij de mate van activiteit nogal kan verschillen. 
Soms is dit zo krachtig dat er sprake is van ruimtestormen, 
die elektriciteitsnetten op aarde beschadigen. Bron: htt-
ps://wetenschap.infonu.nl

33  Dit is geborgd in AJP 3.6. Deze doctrine vermijdt wel-
iswaar het woord CEMA, maar beschrijft feitelijk wel 
hetgeen we in dit artikel verwoorden.

34  Zie hiertoe ook: Militaire Spectator 3-2017, van Dalen, 
Dekkers ea.-  Netforce, 2017

35  13 LtBrig, Lessons Learned Tactical Information Manoeu-
vre Team Table Top Exercise, versie 20200707-1, pag 23
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Internering in Noord- en Zuid-Holland, 1914-1918

‘DUITSCHE KRIJGSGEVANGENEN TE AMSTERDAM!’  

Op 10 augustus 1914 marcheerde een dertigtal Duitse krijgsgevangenen door het centrum van Amsterdam. 
Vanaf het Militair Logement aan de Lauriergracht 116 bereikten ze via de Spuistraat het Centraal Station, 
waar ze op de trein naar Alkmaar werden gezet; daar wachtte hen internering. Het katholieke dagblad De 
Tijd deed van deze door vele Amsterdammers nieuwsgierig gadegeslagen gebeurtenis verslag en eindigde 
met de uitroep van verbazing die in de titel is weergegeven. De oorlog was net een week oud, nu was ze 
zichtbaar in de hoofdstad. Sinds 4 augustus hadden de kranten al bol gestaan van verslagen van gevechts-
handelingen en vooral van het gruwelijk lot dat de Belgische bevolking rondom Luik trof. Vanaf die eerste 
oorlogsdag waren burgervluchtelingen en militairen in Zuid-Limburg de Nederlandse grens overgekomen. 
Maastricht was in korte tijd een stad van opvang van enkele honderden vluchtelingen, deserteurs, gewonde 
en verdwaalde militairen van Duitse en Belgische nationaliteit geworden. Zo bereikte de wereldoorlog Neder-
land. 

INTERNERING 
De Tijd sprak over krijgsgevangenen, 
maar dat waren het formeel niet. De 
Duitsers die door Amsterdam mar-

cheerden waren geïnterneerd, en in 
die hoedanigheid, op grond van in-
ternationaal rechtelijke verdragen in 
handen van de Nederlandse krijgs-

macht. Het Nederlandse leger was 
op 1 augustus gemobiliseerd en be-
schermde de neutraliteit, die het land 
buiten de oorlog moest houden.

1. Fortificatie in de omgeving Luik
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Wat neutraliteit inhield was sinds de 
Tweede Haagse Vredesconferentie 
van 1907 steviger in het internationaal 
recht gecodificeerd. Dit bepaalde dat 
vreemde militairen die de grens van 
een neutraal land overschreden, dien-
den te worden ontwapend en voor de 
duur van de oorlog moesten worden 
geïnterneerd, zo ver van het strijd-
toneel als mogelijk in fortificaties of 
voor dit doel bestemde locaties. Meer 
in detail bepaalde die overeenkomst 
ook dat de neutrale staat kon beslissen 
of geïnterneerde officieren vrijheid 
van beweging kon worden gegund als 
zij hun erewoord gaven het neutrale 

grondgebied niet te verlaten. Boven-
dien bepaalde het Haagse recht dat de 
kosten voor levensonderhoud op con-
to van de betreffende oorlogvoerende 
partij kwamen. Drie groepen vielen 
niet onder de interneringsplicht: ten 
eerste de uit oorlogvoerende landen 
gevluchte militairen, ten tweede ont-
snapte krijgsgevangenen en ten derde 
medisch personeel. Zij waren op neu-
traal grondgebied vrij. Alle anderen 
wachtte internering. 
Internering was dus een militair 
probleem en het waren de militai-
re autoriteiten die op basis van deze 
uitgangspunten de uitvoering voor 

hun rekening namen. Als uitvloeisel 
van de neutraliteit moesten zij voor-
komen dat geïnterneerden op een of 
andere manier weer aan de strijd kon-
den gaan deelnemen. Daarom waren 
bewaakte locaties of kampementen 
noodzakelijk, maar dat waren geen 
gevangenissen, geïnterneerden geno-
ten een mate van bewegingsvrijheid. 
Registratie kwam in handen van het 
Informatiebureau van het Neder-
landse Rode Kruis in Den Haag. Op 
8 augustus bepaalde de minister van 
Oorlog in een eerste nadere uitwer-
king dat internering gold voor mili-
taire eenheden, militaire transporten 
van oorlogsmaterieel en voor zich niet 
in georganiseerd verband bevindende 
militairen. Ook de wapens, voer- en 
vaartuigen, paarden en honden die de 
militairen bij zich hadden, kwamen 
voor internering in aanmerking. De 
volgende dag kwam het ministerie van 
Oorlog met een verdere uitwerking 
van de interneringsbepalingen onder 
meer betreffende de doorbetaling van 
soldij en de vaststelling dat Neder-
landse militaire bepalingen op hen 
van toepassing waren. Kort nadien, 
op 17 augustus, kregen de troepen aan 
de grens verdere detailinstructies. Zij 
dienden vreemde troepen die nabij 
de grens kwamen te waarschuwen 
tot welke gevolgen schending van de 
neutrale grens kon leiden. Had de 
grensovergang per vergissing plaats-
gevonden, dan moesten de vreemde 
troepen daarvan op de hoogte gesteld 
worden en gesommeerd worden het 
Nederlandse grondgebied te verlaten. 
Als zij daar niet aan voldeden, zouden 
ontwapening en internering volgen.
Internering bracht de oorlog op een 
heel bijzondere wijze onder de aan-
dacht van de Hollandse bevolking. 
Bijzonder, omdat geïnterneerden een 
zichtbaar en veel besproken feno-
meen waren, hoewel in de westelij-
ke provincies hun aantal gering was. 
95% van de in Nederland gedurende 
de jaren 1914-1918 geïnterneerde mi-
litairen verbleef in de noordelijke en 
oostelijke provincies en dat maakt de 
kleine groep binnen de Vesting Hol-
land opmerkelijk. Waarom koos de 
legerleiding voor internering in het 
westen en in hoeverre waren deze 
groepen speciaal?

2. Oefening van de rijdende artillerie met het geschut 7 veld tijdens de mobilisatie 1914 
(Bron beeldbank NIMH)

3. Bij Breskens geïnterneerde Engelse De Havilland DH-9 (Bron beeldbank NIMH)
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ALKMAAR HEEFT DE PRIMEUR
Vanaf de allereerste oorlogsdag, toen 
de oorlog zo nabij de Limburgse grens 
woedde, kregen de Nederlandse mili-
taire autoriteiten met vreemde mili-
tairen te maken, die individueel of in 
kleine verbanden de grens overkwa-
men, zonder gevechtshandelingen. 
Op 7 augustus kon de Leeuwarder 
Courant dan ook al melden dat Alk-
maar als ‘interneeringsdepôt’ was aan-
gewezen. Twee dagen later vertrokken 
de eerder genoemde Duitse uhlanen 
vanuit Maastricht via Arnhem en Am-
sterdam naar de kaasstad waar grote 
gebouwen zoals het Rijksopvoedings-
gesticht, de Cadettenschool en de 
Rijks hbs snel in gereedheid waren ge-
bracht. Meteen volgde een transport 
van Belgische lansiers, die op veilige 
afstand van hun tegenstanders wer-
den gehuisvest.
De komst van Duitsers en Belgen vol-
trok zich onder grote publieke belang-
stelling. Onder de Belgen bevond zich 
een officier, die meteen van de Neder-
landse kolonel die belast was met de 
internering toestemming kreeg zich 
vrijelijk door Alkmaar te bewegen en 
te logeren waar hij wilde, zolang hij 
maar in de stad bleef. ‘Zoo zat [hij] 
heel kameraadschappelijk met den 
hem vergezellenden eerste-luitenant 
van het Nederlandsche leger in uni-
form in een der Alkmaarsche restau-
rants te lunchen en wandelde hij later 
onder veel bekijks door Alkmaar.’  Alle 
geïnterneerden kregen een briefkaart 
om hun familie van hun nieuwe ver-
blijf op de hoogte te stellen. Geïnter-
neerden die tot medisch personeel 
van vreemde krijgsmachten behoor-
den, mochten op basis van internatio-
nale regelgeving terug naar huis.
Alkmaar had dus de eer het eerste 
Nederlandse interneringsdepot van 
de Eerste Wereldoorlog te herbergen, 
een keuze die was ingegeven door 
een combinatie van factoren: de ver-
re verwijdering van het strijdtoneel, 
de beschikbaarheid van voldoende 
transportmogelijkheden en de be-
schikbaarheid van grote gebouwen. 
Op 11 augustus kwam het reglement 
voor het interneringsdepot gereed en 
Alkmaar zette hiermee de toon voor 
de komende jaren. In de eerste week 
waren 42 Belgen en 69 Duitsers onder 
dak gebracht.

Langdurige opvang in de stad was 
echter wenselijk noch voorzien, even-
als de huisvesting van Belgische mi-
litairen in de nabijheid van Duitsers. 
Het ministerie van Oorlog nam op 18 
augustus daarom het besluit voor de 
Belgen een tweede interneringsdepot 
in Gaasterland (zuidwest Friesland) te 
vestigen, waar de eersten begin sep-
tember hun intrek konden nemen. De 
Alkmaarse internering sloot formeel 
op 24 augustus haar deuren.

DUITSERS IN BERGEN
Voor de Duitsers kwam er een kamp 
in Bergen. ‘Hun verschijning wekte in 
het dorp groote belangstelling, vooral 
toen zij zich buiten de tenten in groo-
te dekens wikkelden om daarmede op 

het stroo te gaan slapen. Zij worden in 
het door prikkeldraad afgezette kamp 
door Hollandsche soldaten bewaakt.’ 
Aan het eind van de maand augustus 
zaten 60 geïnterneerde Duitsers in 
dit kamp, ‘in tenten voortreffelijk ge-
huisvest en uit een veldkeuken goed 
verzorgd.’ De Duitse gezant en zijn 
militair attaché bezochten het kamp 
en voorzagen hun landgenoten rijke-
lijk van sigaren. Twee dagen later, 29 
augustus, kwam zelfs Philipp Schei-

demann, de fractievoorzitter van de 
SDP in de Rijksdag, vanuit Berlijn zich 
persoonlijk op de hoogte laten stellen. 
Een oproep via de pers om de geïn-
terneerden van boeken en kranten 
te voorzien was zo succesvol, dat de 
commandant van Bergen medio no-
vember moest melden dat met 1000 
boeken de bibliotheek inmiddels vol-
doende gevuld was en dat de geïnter-
neerden Duitse kranten rechtstreeks 
uit hun vaderland toegezonden kre-
gen. Aan het eind van het jaar was het 
aantal geïnterneerden tot ongeveer 
honderd gestegen.

INSTROOM
Internering leek met de Haagse con-
venties van 1907 goed geregeld, maar 
de praktijk van de Eerste Wereldoor-
log leerde al snel anders. De omvang 
en de duur van de internering gingen 
al snel het voorstellingsvermogen van 
voor de oorlog te boven. In oktober 
1914 stroomde ruim 30.000 man, on-
geveer een derde van de gehele Belgi-

4. Belgische militairen in interneringskamp Gaasterlan 1914

5. Philipp Scheidemann politiek leider 
van de SSDP
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sche krijgsmacht, Nederland binnen. 
Zij waren na de Duitse inname van 
Antwerpen in noordwaartse richting 
gevlucht, terwijl de hoofdmacht van 
de Belgische leger westelijk, naar de 
kust, trok om de strijd voort te zet-
ten. Deze ‘invasie’ maakte interne-
ring plotsklaps tot een omvangrijk 
probleem. Nu moest snel grootscha-
lige huisvesting gevonden worden en 
daarvoor viel de keus op militaire ter-
reinen, gelegen aan spoorlijnen en ver 
van de Belgische grens, maar ook ver 
van de kust aangezien de belangrijkste 
ontsnappingsroute van de Belgen via 
Engeland liep. De westelijke provin-
cies bleef aldus grootschalige inter-
nering bespaard, deze vond in Amers-
foort, Zeist, Harderwijk en Oldebroek 
plaats en betrof bijna uitsluitend Bel-
gische militairen.

De explosieve groei van het aantal 
geïnterneerden en het gebrek aan 
uitzicht op snelle beëindiging van de 
oorlog deden het Ministerie van Oor-
log begin 1915 besluiten een speciale 
afdeling ‘Interneering’ in te richten 
binnen het Algemeen Hoofdkwar-
tier. Gedurende de gehele oorlog was 
Marcus Onnen (1853-1918) hiervan de 
kundige leider. Hij kreeg met gecom-
pliceerde problematiek te maken be-
treffende bewaking, ordehandhaving, 
voorkomen van leegloop en controle 
op de officieren die op erewoord vrij 
in Nederland mochten verblijven. In 
Bergen was deze problematiek voor-
alsnog kleinschalig, al waren er wel 
incidenten met de Nederlandse bewa-
kers geweest en had een klein aantal 
officieren kans gezien uit Nederland 
te vluchten. Dat kon voor Nederland 

diplomatieke repercussies hebben. 
Immers, formeel betekende ontvluch-
ting steun aan een van de strijdende 
partijen en was dus niet overeenkom-
stig een goede neutrale houding. De 
ontsnapping van twee Duitse offi-
cieren op 12 november nadat al op 2 
november een Britse officier Engeland 
had weten te bereiken leidde tot na-
dere besluiten om de vrijheid op ere-
woord goed te regelen. De Nederlands 
regering maakte in december ont-
vluchting, nadat het erewoord was ge-
geven, strafbaar met gevangenschap. 
In Duitsland leidde de commotie over 
de ontsnapping tot de beslissing vrij-
heid op basis van erewoord niet lan-
ger toe te staan. Nederland moest dus 
ook de officieren gaan bewaken. Bij de 
Britten was de zaak wat complexer.
De geïnterneerde Britten behoorden 
tot de Royal Naval Division en hadden 
in oktober 1914 een korte, maar zeer 
in het oog springende rol gespeeld in 
de strijd om Antwerpen. In de verwar-
ring na de Duitse inname van die stad, 
waren ze met 1500 man de Neder-
landse grens overgestoken en aanslui-
tend in Groningen en Leeuwarden ge-
huisvest, waar ze zich in veel steun en 
belangstelling van de lokale bevolking 
konden verheugen. Toen de ontsnap-
pingen beroering wekten, volgde de 
Britse regering het Duitse voorbeeld 
de vrijheid op erewoord te verbieden, 
maar omdat de in Groningen geïnter-
neerde Britse officieren hiermee niet 
akkoord gingen en de Nederlandse 
autoriteiten niet bij machte waren 
gebleken hen goed te bewaken – er 
ontsnapten maar liefst 15 Britten uit 
Groningen – besloot de Nederland-
se regering voor deze groep tot een 
drastische maatregel: verplaatsing en 
strengere bewaking.

WIERICKERSCHANS
De ontvluchtingsproblematiek was de 
aanleiding een tweede internerings-
depot binnen de vesting Holland in 
te richten. Hiervoor viel de keus op de 
Wierickerschans, een versterking uit 
de Oude Hollandse Waterlinie tussen 
Bodegraven en Woerden.
Op 14 januari 1915 werden bijna alle 
geïnterneerde Britse officieren, een 
kleine veertig man, uit Groningen 
naar deze verlaten plek overgebracht. 
De gracht werd van een extra prikkel-

6. Interneringskam aan de Hoofdstraat in Harderwijk

7. Interneringskamp Oldebroek 7 oktober 1914
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draadversperring voorzien, ’s nachts 
verlichtten lampen de omtrekken van 
het fort, maar een gevangenis mocht 
het formeel niet heten. De officieren 
hadden vrijheid van beweging, zolang 
ze zich maar op bepaalde tijden meld-
den. De pers smulde in elk geval van 
verhalen over de copieuze maaltijden 
die de officieren zich konden veroor-
loven, over dure sigaren en golf spelen 
op de binnenplaats! Klachten vanuit 
het Britse parlement dat de officieren 
in slechte hygiënische omstandighe-
den gehuisvest zouden zijn, werden 
door de Nederlandse Militair-Genees-
kundige Dienst, na onderzoek, on-
gegrond verklaard.  De Nederlandse 
autoriteiten begrepen wel dat er voor 
enige ontspanning gezorgd moest 
worden, en daarom kregen de officie-
ren faciliteiten voor tennis, cricket, 
zwemmen, vissen, biljarten en lezen.
Ook Wierickerschans bleek niet im-
muun voor ontsnappingen. Het lukte 
bijvoorbeeld twee Franse vliegers, die 
eerder in Zeeland een noodlanding 
hadden moeten maken. Ze werden 
opgepakt en overgebracht naar het 
strafinterneringsdepot op Urk, dat be-
gin 1915 was ingericht en tot mei 1917 
bleef bestaan.
Rond de jaarwisseling veranderde de 
bezetting van Wierickerschans. De 
Britse regering herzag haar standpunt 
en herstelde de oude situatie van vrij-
heid op erewoord en de Britse officie-
ren waren dus vrij te verblijven waar 
ze wensten. Hun plaats werd ingeno-
men door Duitse officieren uit Ber-
gen. De Duitse regering herzag haar 
standpunt niet en Wierickerschans 
achtte de Nederlandse regering beter 
te bewaken dan Bergen. Onbedoeld 
kwam de Nederlandse regering zo te-
vens tegemoet aan Britse kritiek dat 
het comfortabele leven van de Duit-
sers in Bergen zo schril afstak bij dat 
van de Britten in Wierickerschans.
In januari 1916 werd een tiental Duit-
se officieren op Wierickerschans ge-
plaatst. Na een periode van relatieve 
rust verslechterde de verhouding 
tussen de Duitsers en de Nederlandse 
bewakers in de loop van dat jaar meer 
en meer. Frustratie over mislukte ont-
snappingspogingen en een lange, kou-
de en oncomfortabele winterperiode 
leidden tot agressie en allerlei vormen 
van verzet en obstructie. Pas toen ook 

8. Strengere bewaking van geinterneerden in kamp Amersfoort

9. Wierickerschans, deel van de Vesting Holland

10. Interneringskamp Urk
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de Duitse regering haar standpunt 
over de vrijlating op erewoord herzag, 
veranderde de situatie. Nu kregen ook 
de Duitsers de vrijheid te gaan wonen 
waar ze wilden en sloot het interne-
ringsdepot Wierickerschans op 15 mei 
1917 zijn deuren.

BELGEN IN DEN HAAG
In de westelijke provincies heeft ook 
voor de Belgische militairen een inter-
neringskamp bestaan, zij het voor kor-
te tijd. Na de val van Antwerpen op 8 
oktober 1914 moest snel onderdak voor 
Belgische militairen gezocht worden, 
hiertoe werd reeds op 10 oktober een 
terrein op het landgoed Ockenburg in 
Loosduinen, in de duinen nabij Den 
Haag, in gereedheid gebracht. Neder-
landse militairen hadden hun tenten 
hiertoe snel beschikbaar gesteld. Aan-
vankelijk was het de bedoeling dat 
de Britten hier huisvesting zouden 
vinden, maar hun trein reed meteen 
door naar het noorden. Twee dagen 
later marcheerden 1600 Belgen door 
Loosduinen om de accommodatie te 
betrekken. De Haagse burgerij dromde 
samen om het schouwspel te zien. Het 
bezoek van koningin-moeder Emma 
zorgde nog voor extra publiciteit. Het 
was niet voor lang, het tentenkamp 
was daarvoor ook niet geschikt. Op 
17 oktober slingerde een colonne van 
duizend Belgische militairen zich door 
Den Haag naar station Staatsspoor 
waar een Belgische trein de militairen 
naar het interneringsdepot in Gaaster-
land vervoerde. De beroemde schilder 
van het militaire leven, Jan Hoynck 
van Papendrecht, vertrouwde de scene 
toe aan zijn schetsboek. Pas in 1916 
keerden de Belgen weer terug in Den 
Haag, maar niet als geïnterneerden. In 
Loosduinen verrees toen een barak-
kenkamp voor Belgische arbeiders in 
de tuinbouw. 

DUITS LEVEN IN BERGEN
In Bergen bleef het interneringsdepot 
bestaan, inmiddels waren de tenten 
door barakken vervangen. Echt om-
vangrijk werd het niet. Er verbleven 
volgens Evelyn de Roodt nooit meer 
dan 140 Duitsers en in totaal heeft het 
kamp gedurende de gehele oorlog aan 
ongeveer 1300 Duitsers onderdak ge-
boden. Zij beschrijft de mogelijkheden 
tot ontspanning die het kamp bood: 
spelletjes spelen, lezen, handenarbeid 
verrichten, onderwijs volgen, contac-
ten leggen met de lokale bevolking en 
allerlei sporten bedrijven.

Zee en duinen boden bovendien vele 
mogelijkheden tot vermaak, waarvan 
onder begeleiding of met de belofte 
niet weg te lopen kon worden geno-
ten. De onderofficieren hadden hun 
eigen barak met keuken en gemeen-
schappelijke zitkamer, de officieren 
ondernamen zelfs, in de woorden van 
De Roodt ‘society-activiteiten’ Vanaf 
april 1915 was het toegestaan betaalde 
arbeid te verrichten, hiertoe kozen de 
Duitsers meestal (boeren) bedrijven in 
de omgeving van Bergen. Voorwaarde 
was dat er geen Nederlanders voor 
het werk beschikbaar waren, hetgeen 
door de mobilisatie nogal eens het 
geval was. De burgemeestersvrouw, 
Marie Amalie van Reenen-Völter, van 
Duitse geboorte, was zeer actief in het 
organiseren van activiteiten en steun 
vanuit de Bergense gemeenschap, al 
jarenlang zeer vertrouwd met Duitse 
badgasten, voor de Duitse militairen. 
Hiermee vormde Bergen een van de 
vele voorbeelden waarbij dames uit 
de gegoede burgerij zich met hart en 
ziel in hulp aan vluchtelingen en geïn-
terneerden stortten. Mevrouw Völter 
sloot zich aan bij een landelijk initi-
atief van de Zwolse leraar Foeke Bui-

tenrust Hettema om geïnterneerden 
‘Ontwikkeling en Ontspanning’ te 
bieden, zoals dat ook voor de gemo-
biliseerde Nederlandse militairen be-
schikbaar was. De Bergense bevolking 
kon wel eens ver gaan in haar ijver de 
Duitsers te helpen, enkelen leenden 
zich graag om ontsnappingspogingen 
te ondersteunen.
Vanaf mei 1917 was Bergen het eni-
ge interneringsdepot op Hollands 
grondgebied. De geschiedenis van dat 
kamp kreeg in de laatste oorlogsja-
ren en kort nadien een geheel andere 
wending door de steeds omvangrijke-
re instroom van Duitse deserteurs en 
Oost-Europese vluchtelingen.

NIEUWE BEWONERS VOOR 
KAMP BERGEN
Duitse deserteurs overschreden al 
vanaf de eerste oorlogsweken in een 
constante en na verloop van tijd aan-
zwellende stroom de Nederlandse 
grens. Deserteurs vielen niet onder 
de te interneren groepen, maar toch 
kwam een deel van hen in Bergen 
terecht, omdat desertie wel bewe-
zen moest worden. De Nederlandse 
houding ten opzichte van deserteurs 
was mild. Alleen bij twijfel over de 
persoonlijke omstandigheden of over 
mogelijk crimineel gedrag, kon (tijde-
lijke) opsluiting volgen. Toen de Duit-
se regering in 1916 verklaarde voor 
deserteurs geen interneringskosten te 
vergoeden, kregen de deserteurs zelfs 
meer vrijheid in Nederland om zich te 
vestigen waar zij wilden. Vooral Rot-
terdam werkte als een magneet op 
hen. De stad gaf veel mogelijkheden 
tot arbeid. Er woonden al sinds vele 
jaren veel Duitsers en met spiona-
ge voor de Geallieerden was snel een 
centje te verdienen. In Bergen bestond 
tussen de deserteurs en de geïnter-
neerden een gespannen verhouding. 
Het aantal deserteurs was weliswaar 
gering, zo’n dertig man, maar in het 
kleine kamp leidde hun gedrag, vaak 
getekend door veel oorlogsgeweld en 
de geknakte hoop op een vrij leven in 
Nederland, tot onbegrip bij de geïn-
terneerden. In de pers gaven veel Ne-
derlanders blijk van steun aan vrijla-
ting voor deserteurs, maar de regering 
wilde dat niet eerder doen, nadat on-
derzoek hun status onmiskenbaar had 
vastgesteld. In de loop van 1916 nam 

11. Schilderij van Jan Hoynck van Pa-
pendrecht

12 Engels voetbal elftal van geinter-
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het aantal vrijlatingen wel toe, maar 
dat hield, zeker vanaf 1917 geen gelijke 
tred met de groeiende instroom.
Tegen de wens van de Bergense ge-
meenteraad in, besloot de regering in 
de zomer van 1917 een nieuw kamp 
bouwen op een andere plaats in het 
dorp. Het kamp viel onder de ver-
antwoordelijkheid van de minister 
van Binnenlandse Zaken en had tot 
doel deserteurs verdacht van crimi-
neel of asociaal gedrag of waarvan de 
status onduidelijk was, op te sluiten. 
Het waren voornamelijk Duitsers en 
Polen. Later voegden zich nog Itali-
anen, Roemenen en zelfs Chinezen 
hierbij, die uit Duitse krijgsgevan-
genenkampen waren gevlucht. Het 
Bergense kamp, waarin vanaf 1917 tot 
het einde van de oorlog zo’n 700 man 
verbleef, kreeg als snel het imago van 
strafkamp. Omstandigheden waren 
op zijn zachtst gezegd basaal, evenals 
de gezondheidszorg en met allerlei 
werkzaamheden moest een vorm van 
orde afgedwongen worden. Desal-
niettemin heerste er spanning, was er 
geweld en trachtten kampbewoners 
regelmatig te ontsnappen.
Vanaf augustus 1917 arriveerden 
steeds meer Russen in Bergen. Zij 
waren meestal uit Duitse krijgsgevan-
genenkampen ontsnapt. Velen had-
den aanvankelijk in Rotterdam voor 
overlast gezorgd en waren daarom in 
het Bergense kamp geplaatst, anderen 
werden verdacht van bolsjewistische 
activiteiten. Tot 1922 bleven vooral 
Oost-Europeanen het Bergense kamp 
bevolken, maar dan kunnen we niet 
meer van internering spreken. 

BALANS OPMAKEN
In de jaren 1914-1918 is internering van 
vreemde militairen in Noord- en Zuid- 
Holland slechts van marginaal belang 
geweest. De aantallen in het westen 
van het land waren klein en zolang er 
geen oorlog uitbrak, zou dat ook zo 
blijven. Over het algemeen konden 
de militairen op sympathie vanuit de 
bevolking rekenen, die dat op velerlei 
wijze uitte. N. Bosboom verhaalt in 
zijn memoires slechts van een geval 
van Hollands verzet: de voorbereiding 
van een mogelijke verplaatsing van de 
tienduizenden geïnterneerden van-
uit de Veluwe en omgeving naar de 
Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, 

mocht een Duitse invasie voor de deur 
staan. Zulke massale barakkenkam-
pen bleken ongewenst.
In 1918 kreeg de internering nog wel 
een staartje, toen Nederland zich be-
reid toonde, naar Zwitsers voorbeeld, 
enkele duizenden krijgsgevangenen 
uit Duitsland en Groot-Brittannië om 
humanitaire redenen in Nederland te 
huisvesten. Velen verbleven bij parti-
culieren, maar er werden ook enkele 
kampen gebouwd. Ruim 1700 Duit-
sers kwamen in Zuid-Holland terecht, 
voornamelijk in Rotterdam en Noord-
wijk aan Zee. Den Haag was altijd al 
populair geweest onder Britten die op 
erewoord hun vrijheid hadden gekre-
gen en daar kwamen er in 1918 voor 
een krap jaar ruim 5000 bij. De inter-
nering die nog restte was van totaal 
andere aard: Duits militair materieel, 
achtergelaten toen Duitse troepen 
in november 1918 via Limburg huis-
waarts trokken. Een gedeelte van de 
wapens werd, in afwachting van ver-
koop, opgeslagen in militaire depots 
in Delft, Amsterdam en aan de Hem-
brug (Zaandam).

Internering was een taak die op de 
schouders van de militaire organisatie 
rustte, die daarvoor in 1915 een apar-
te afdeling in het leven had geroepen, 
omdat het probleem omvangrijker en 
langduriger bleek dan aanvankelijk 
gedacht. Internering was een gevolg 
van de neutraliteit en behoorde tot de 
internationaalrechtelijke plichten van 

de neutrale staat. Nederland, groot 
voorstander van sterke internationale 
rechtsregels, heeft met veel inzet deze 
plicht vervuld. De westelijke provin-
cies hebben hier relatief weinig van 
meegekregen. De centraal gelegen, 
uitgestrekte militaire terreinen op 
de Veluwe en oostelijk van Utrecht 
waren goed te bewaken en lagen ver 
van grens of kust en boden daarmee 
betere huisvestingsmogelijkheden en 
voldeden bovendien aan de criteria 
van de Haagse conventie van 1907. In 
de plaatsen in Holland die voor kor-
tere of langere tijd vreemde militaire 
huisvesten, toonde de bevolking over 
het algemeen een welwillende belang-
stelling. Op Duitsland en Rusland na 
vergoedden de oorlogvoerenden de 
kosten die Nederland had gemaakt. 
De Geneefse conventies van 1929 
bevatten de erfenis van alle interne-
ringservaringen. Zo heeft Nederland 
met zijn diverse bijdragen gedurende 
de Eerste Wereldoorlog de regels van 
1907 mede verder ontwikkeld. 

Professor dr. W. (Wim) Klinkert

OVER DE AUTEUR
Professor dr. W. (Wim) Klinkert is 
hoogleraar Militaire geschiedenis aan 
de NLDA en bijzonder hoogleraar aan 
de Universiteit van Amsterdam.
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Een overpeinzing over de militaire omgang met maatschappelijke aandacht

I WOULD RATHER YOU JUST SAID “THANK YOU” 

Toen ik in 2001 – 2002 als commandant van het geneeskundig peloton van het C-team in Novi Travnik zat, heb ik 
met een paar collega’s een keer of tien A few good men (1992) gekeken, met Jack Nicholson en Tom Cruise. Tom 
Cruise voert als advocaat de verdediging van twee mariniers van de Amerikaanse marinebasis in Guantanamo Bay, 
die  verdacht worden van doodslag op collega Santiago, die niet zo goed mee kon komen. Het vermoeden bestaat, 
dat van hogerhand is bevolen de collega aan te pakken en hem zo te motiveren beter te presteren. Uiteindelijk lukt 
het om de commandant, kolonel Jessup, vertolkt door Jack Nicholson, als getuige in de rechtszaal te krijgen. Cruise 
weet hem zo te tergen, dat hij de volgende speech ten beste geeft:

“Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Who’s 
gonna do it? You? (…) I have a greater responsibility than you can possibly fathom. You weep for Santia-
go, and you curse the Marines. You have that luxury. You have the luxury of not knowing what I know -- 
that Santiago’s death, while tragic, probably saved lives; and my existence, while grotesque and incom-
prehensible to you, saves lives. 

(…) We use words like “honor,” “code,” “loyalty.” We use these words as the backbone of a life spent 
defending something. You use them as a punch line. I have neither the time nor the inclination to 
explain myself to a man who rises and sleeps under the blanket of the very freedom that I provide and 
then questions the manner in which I provide it. I would rather that you just said “thank you” and went 
on your way. Otherwise, I suggest you pick up a weapon and stand the post. Either way, I don’t give a 
DAMN what you think !”

‘Goed gezegd!’, vonden we, ‘dat was nog eens een echte 
militair, die voor zijn kerels stond’. Dat Jessup later toegaf 
inderdaad het bevel te hebben gegeven de zwakkeling 
aan te pakken, met het onbedoelde maar toch fatale 
gevolg, zagen we voor het gemak maar even over het 
hoofd. 
De laatste tijd schieten de woorden van Jessup me re-
gelmatig door het hoofd, als ik bijvoorbeeld op LinkedIn, 
berichten en de reacties daarop lees over – vermeende 
– misstanden bij Defensie. Bijvoorbeeld over de vrouwen 
van Chora die via een rechtszaak schade willen verhalen 
op de Staat der Nederlanden, over veteranen die over 
hun benarde situatie praten met journalisten, over het 
mortierongeluk in Mali en zo kan ik nog wel even door-
gaan. Vaak gaat het over persoonlijk leed van veteranen, 
aangrijpende verhalen van mensen die ondanks de situa-
tie het goede proberen te doen.
Het narratief dat zich tot mijn ontzetting hierbij steeds 
ontrolt lijkt op de speech van Jessup: iemand die zijn leven 
in de waagschaal stelt voor onze vrijheid (of veiligheid en 
democratische rechtsorde) is boven iedere twijfel verhe-
ven en mag geen voorwerp zijn van kritiek of onderzoek. 
Politici die geen militaire achtergrond hebben, stellen 
alleen vragen voor eigen politiek gewin. De media bedie-
nen zich van laaghartige methodes om de Krijgsmacht 

op een ongenuanceerde manier in een kwaad daglicht te 
stellen en dienen daarmee op te houden. Praten met de 
pers, laat staan lekken, is uit den boze, het woord ‘ver-
raad’ echoot op de achtergrond. Daarbij geld ook, dat in 
the fog of war beslissingen in een fractie van een secon-
de genomen moeten worden en dat iedereen die er niet 
bij was dat niet kan begrijpen en er ook geen vragen over 
mag stellen. Zeg liever ‘dank je wel’.
Men verliest in dit narratief uit het oog, dat het precies 
die democratische rechtsorde en de vrije pers zijn, waar-
voor de militairen hun leven in de waagschaal stellen. 
Het is onmogelijk, dat zij zich onttrekken aan de – soms 
ongemakkelijke – vragen uit de democratische instituties 
en de pers. Juist omdat beslissingen in een fractie van 
een seconde genomen moeten worden, is de beoorde-
ling achteraf noodzakelijk. Vaak is dan meer informatie 
beschikbaar en dat is niet altijd gunstig voor de betrok-
ken militair. Als die vragen en die beoordeling achteraf 
allemaal niet zouden mogen of kunnen, dan is al die in-
zet, al dat leed, al die vernieling voor niets geweest. Dan 
glijden we af naar barbarij. Dan glijden we af naar datge-
ne waar we ons tegen proberen te verdedigen: statelijke 
en non-statelijke actoren, die democratische instituties 
als ornamenten voor hun dictatoriale bestuur gebruiken, 
de rechterlijke macht inzetten voor hun eigen gewin en 
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het vrije woord daarbij knevelen onder het mom van de 
‘goede zeden’ of ‘inmenging van buitenlandse agenten’. 
Vul zelf maar in: Rusland, China, Iran, N-Korea, Syrië etc.
Dat men zich betrokken voelt bij de persoonlijke verha-
len van de individuele veteranen is begrijpelijk, dat voel ik 
ook. En het bovenstaande narratief voltrekt dan zich dan 
ook wel eens in mij. Maar waar ik voor waak is het veel 
optredende mechanisme, dat de persoonlijke verhalen 
projecteert op het hele militaire apparaat, dat daarmee 
ook uitgesloten is van kritiek en onderzoek. En dat is niet 
acceptabel. Want hoewel veel mensen die zich in dit dis-
cours roeren de schuld voor dingen die misgaan leggen 
bij de (vanzelfsprekend incompetente) politieke leiding, 
gebrekkige financiering, het parlement en de pers, gaat 
er in de defensieorganisatie zelf natuurlijk ook van alles 
mis. En helaas lukt het defensie niet om alles zelf boven 
water te krijgen of onder ogen te zien. Ieder lek is daarbij 
een teken, dat introspectie tekortschiet. En dan is het 
goed dat de pers gaat wroeten. Dat is vaak pijnlijk, maar 
wel noodzakelijk. En als er dan iets onwelgevalligs in de 
openbaarheid komt, is de neiging vaak om het te vergoe-
lijken of weg te redeneren. Maar dat maakt het alleen 
maar erger: alles waar je niet meteen open over bent, is 
aanleiding om te speculeren en door te spitten.
Dat laatste is wat er zeker gebeurt als reacties komen 
langs de lijn: “je was er niet bij en je hebt het nooit mee-
gemaakt, dus je kunt het niet begrijpen.” Dat is overi-
gens nooit de officiële woordvoering van Defensie, die 
bestaat in eerste instantie vaak uit ambtelijke platitudes 
of stilzwijgen Het is wel hoe beeldbepalende figuren, 
zoals hoge officieren b.d. en invloedrijke opiniemakers 
uit militaire kringen, zich uitdrukken. Dat doen ze met 
de beste bedoelingen om de mensen die hun leven in 
de waagschaal stellen voor anderen in bescherming 
te nemen. Het levert ze doorgaans veel bijval op. Ook 
het voorbeeldgedrag van commandanten buiten dienst 
wordt kennelijk nog gevolgd en velen wie de dienst ver-
laten hebben blijven loyaal, esprit de corps is een stevig 
bindmiddel. Dit voorbeeldgedrag bewijst de veteranen 
en de Krijgsmacht geen dienst. Integendeel zelfs: het 
legitimeert - onbedoeld - toedekgedrag en maken het 
mensen die iets aan de kaak willen stellen in de organisa-
tie veel moeilijker of zelfs onmogelijk. Met alle nare ge-
volgen van dien: misstanden die verergeren in plaats van 
hersteld worden, gewetensnood, klokkenluiden, lekken, 
media-aandacht, Kamervragen. Hoe deze cyclus verder 
gaat laat zich niet zo moeilijk raden. 
Overigens is niet alleen defensie het mikpunt van vra-
gen, kritiek en lekken, alle ministeries komen meer of 
minder aan de beurt. Daar doet dezelfde cyclus zich 
voor. Ook het ministerie waar ik zelf werk (JenV) maakt 
dit regelmatig mee. Denk maar aan de bonnetjesaffaire, 
de klokkenluider tegen wil en dank bij het WODC, de 
IND die het maar niet voor elkaar krijgt, de NCTV en zijn 
aanpak onder het vergrootglas, het vele zwart en later 
wit lakken. En als je erin zit is dat niet leuk en voelt het 
oneerlijk. Maar het is helaas bij sommige misstanden de 

enige manier om er iets aan gedaan te krijgen. Want al 
die misstanden treffen uiteindelijk mensen: veteranen, 
burgermedewerkers die hun best doen.
Wat Defensie bijzonder maakt ten opzichte van die an-
dere ministeries, los van het gevaarlijke werk, zijn het 
blijvende esprit de corps en de invloedrijke oud-comman-
danten en militaire opiniemakers. Die laatsten kunnen 
als zij het mechanisme van projectie van het individuele 
leed op de hele organisatie herkennen en uitschakelen, 
een belangrijke bijdrage leveren aan het normaliseren 
van het aan de kaak stellen van misstanden in de orga-
nisatie. Hetzelfde geldt voor actieve commandanten bij 
Defensie, op alle niveaus. 
We zijn het namelijk verplicht om netjes en zorgvuldig 
met de mensen om te gaan, maar onze organisaties ver-
dienen geen medelijden: dat waren, zijn en blijven ge-
voelloze, ijskoude machines. Als  je er zo naar kijkt, dan 
is het niet erg om misstanden aan de kaak te stellen, die 
machine voelt er toch niks van. Een heel mooi en een-
voudig middel om steeds te bekijken of er sprake is van 
een misstand, hebben we allemaal binnen handbereik 
met de vraag: wat ik hier nu voor mijn ogen zie gebeu-
ren, kan ik dat laten passeren en mezelf daarna nog in 
de spiegel aankijken? Als het antwoord ook maar  de ge-
ringste twijfel bevat, dan ben je het aan jezelf aan al die 
anderen die hun leven in de waagschaal stellen verplicht 
er iets aan te doen. 
Dat is makkelijk opgeschreven, maar in de praktijk valt 
het nog lang niet mee. En daarom is het goed dat Ka-
merleden vragen blijven stellen, daar zijn ze voor geko-
zen. Daarom is het goed dat de pers blijft wroeten in de 
modder, dat is hun taak. Daarom is het goed dat het OM 
zaken onderzoekt, zonder passie en zonder vooroordeel. 
Daarom is het goed dat uiteindelijk de rechter in het ui-
terste geval het oordeel velt over wat goed was en wat 
niet. Want dat is de kern van de rechtsstaat die we ver-
dedigen. Zoals iemand hier eerder als een schreef: trouw, 
gehoorzaam en onderworpen.

Drs. Erik Klaver, majoor BD
Manager Personeel en Organisatie Ministerie van Justi-
tie en Veiligheid (sedert 2018)
Diverse beleids en managementfuncties bij ministerie 
van BZK en JenV (2006 – heden)
Officier Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht 
(1995 -2006) SFOR-11, SFIR-5
Slavische taal- en letterkunde – Rijksuniversiteit Leiden 
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GEVECHTEN OM NAGORNO-KARABACH

In 2020 brak de oorlog rond Nagorno-Karabach opnieuw in alle hevigheid uit. De oorlog duurde relatief kort 
maar eindigde in een duidelijke overwinning voor Azerbeidzjan. Met dit artikel geeft de scribent inzicht in het 
conflict rond Nagorno-Karabach en welke militaire lessen uit dit conflict zijn te trekken. Het artikel begint 
met een vogelvlucht door de geschiedenis van de regio en de belangen van de diverse groeperingen. Daarna 
worden de voorgaande fasen van de oorlog behandeld en het verloop van de gevechten in 2020. De auteur 
eindigt met de militaire lessen van het conflict.

GESCHIEDENIS
Nagorno-Karabach ligt in de zuidelijke Kaukasus en op de 
oostelijke rand van het Armeense plateau. Nagorno bete-
kent ‘bergachtig’ in het Russisch, terwijl Karabakh in het 
Turks en Perzisch ‘zwarte wijngaard’ betekent. Het gebied 
is gescheiden van Armenië door de Karabach bergrug en 
bezit veel delfstoffen en mineralen. Het gebied ligt tussen 
de twee rivieren Kura en Araxes en volgens de lokale in-
woners zijn deze twee riviervalleien door nakomelingen 
van Noach bemenst. Er is niet veel bekend over de vroege 
geschiedenis van het gebied, maar het Armeense konink-
rijk had het gebied in bezit bij het begin van de christelijke 
jaartelling. Na diverse oorlogen tijdens de Romeinse peri-
ode werd het gebied verdeeld tussen het Romeinse rijk en 
hun aartsvijand Perzië. Diverse gebiedsdelen van wat nu 

Nagorno-Karabach is, kwamen toen onder het Perzische 
bewind van de Sassaniden. Terwijl het christendom zich in 
Armenië verspreidde, bleef in de Perzische gebieden voor-
alsnog het Zoroastrianisme de belangrijkste godsdienst. 
Na de val van de Sassaniden door de opkomst van de Ara-
bieren drong ook het christendom in het huidige Nagor-
no-Karabach door. In de 11e eeuw veroverden de Seljuk 
Turken het gebied en werd de islam de dominante reli-
gie. Vervolgens veroverden de Mongolen (lokaal Tartaren 
genoemd) het gebied, maar in de 13e en 14e eeuw kregen 
Turkse leiders de macht weer in handen om in de 16 eeuw 
weer plaats te maken voor de islamitische Safaviden uit 
Perzië. De vele machtswisselingen hadden tot gevolg dat 
Armeense cultuur vermengd raakte met Turkse en Perzi-
sche cultuur. 

01. Nagorno-Karabach
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Met Russische hulp vocht het kerngebied van Armenië zich 
vrij van Perzië, maar ook het Ottomaanse Rijk slaagde erin 
Armeense gebieden in handen te krijgen. Georgië had zich 
eveneens vrijgevochten. Diverse oorlogen tussen diverse 
Russische Tsaren en Perzische Shahs vergroten de Russi-
sche invloed in het gebied, maar de Perzen bleven even-
eens invloedrijk. De Ottomanen verloren langzaam terrein 
in de regio. Het gebied bleef een twistappel tussen de Rus-
sen, Ottomanen en Perzen. Na twee gewonnen oorlogen 
tegen Perzië kreeg in 1813 Rusland Georgië, Dagestan en 

Nagorno-Karabach in bezit en in 1828 zelfs het gehele ge-
bied, inclusief Armenië en het huidige Azerbeidjzan.
De bevolking in het gebied was intussen een mengeling ge-
worden van Armeniërs en Azerbeidzjanen. Tijdens de Rus-
sische revoluties in 1905 en 1917 vonden diverse gevechten 
plaats tussen de beide bevolkingsgroepen. In de Eerste We-
reldoorlog was het kerngebied Armenië frontgebied tussen 
Rusland en het Ottomaanse Rijk en was er sprake van een 
volksuitdrijving (sommigen noemen het genocide) van 
de Armeense bevolking naar Zuid-Turkije. Hierbij vielen 
honderdduizenden doden. In 1918 riepen zowel Georgië, 
Armenië als Azerbeidzjan de onafhankelijkheid uit. Zowel 
Armenië als Azerbeidzjan claimden onmiddellijk het ge-
bied Nagorno-Karabach, beiden op historische gronden. 
Armenië stelde voorts dat het gebied geografisch bij het 

Armeense plateau hoorde, terwijl Azerbeidzjan stelde dat 
het gebied als weidegrond door de nomadenvolkeren van 
het Azerbeidzjaanse laagland werd gebruikt.
Engeland intervenieerde tijdens de Russische burgeroor-
log en stuurde kortstondig een militaire interventiemacht 
naar Azerbeidzjaan om haar commerciële oliebelangen 
rond Baku veilig te stellen. In 1920 was er nog een korte 
oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan om Nagorno-Ka-
rabach.
Nadat de Rode Leger (gesteund door Armenië) in april 
1920 de gehele Trans-Kaukasus had veroverd en de Engel-
sen waren vertrokken, werden in 1922 de Azerbeidzjaanse, 
Armeense en Georgische gebieden tot de Trans-Kaukasi-
sche Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek samenge-
voegd. Na 14 jaar werd deze Sovjetrepubliek in 1936 echter 
weer opgesplitst en werden Azerbeidzjan, Georgië en Ar-
menië weer aparte republieken. Nagorno-Karabach werd 
onder zware Armeense protesten, bij de Sovjetrepubliek 
Azerbeidzjan gevoegd. Aan het einde van de Sovjetperiode 
was het gebied nog altijd twistappel tussen de beide landen 
en Armenië beschuldigde Azerbeidzjan van het langzaam 
verdrijven van de Armeniërs uit het gebied. 
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw namen de geweldda-
digheden tussen Armeniërs en Azerbeidzjanen in Nagor-
no-Karabach weer toe met tientallen doden per jaar. Dit 
leidde tot represailles en zelfs pogroms tegen de Armeense 
en Azerbeidzjaanse minderheden in Azerbeidzjaan en Ar-
menië, waardoor er een uittocht op gang kwam. Moskou 
greep in en probeerde Baku grotere rechten te geven tot 
controle over het gebied. Dit leidde weer tot zware pro-
testen van Armeniërs in Nagorno-Karabach die aansluiting 
bij Jerevan eisten.  Medio januari 1990 kwam het tot zware 
onlusten in Baku en Russisch militair ingrijpen voorkwam 
een islamitische opstand.
Na de val van het communisme (eind 1991) werden in alle 
Sovjet-republieken referenda gehouden. Terwijl Armenië 
en Azerbeidzjan beiden voor onafhankelijkheid kozen, 
haalde een Russisch bemiddelingsvoorstel voor autono-
mie van Nagorno-Karabach binnen Azerbeidzjan het niet 
en brak er onmiddellijk een oorlog uit. In een referendum 
sprak een overgrote meerderheid van de Karabachse be-
volking zich eind 1991 uit voor onafhankelijkheid, die ver-
volgens op 6 januari 1992 werd uitgeroepen. De onafhan-
kelijkheid werd internationaal slechts erkend door andere 
opstandige en zichzelf onafhankelijk beschouwende ge-

Voor dit artikel is gebruikt gemaakt van een groot aantal internetpagina’s, zoals: 
https://www.csis.org/analysis/air-and-missile-war-nagorno-karabakh-lessons-future-strike-and-defense 
https://www.crisisgroup.org/content/nagorno-karabakh-conflict-visual-explainer
https://en.wikipedia.org/wiki/Nagorno-Karabakh_war
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Nagorno-Karabakh_war 
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/nagorno-karabakh-conflict
https://www.economist.com/europe/2020/11/12/a-peace-deal-ends-a-bloody-war-over-nagorno-karabakh
https://www.themoscowtimes.com/2020/12/01/whats-next-for-nagorno-karabakh-a72200
https://www.rferl.org/a/drone-wars-in-nagorno-karabakh-the-future-of-warfare-is-now/30885007.html 
https://ecfr.eu/article/military-lessons-from-nagorno-karabakh-reason-for-europe-to-worry/

02. De Armeense genocide, door Armeniërs traditioneel aan-
geduid met Medz Yeghern, is de naam voor de volkerenmoord 
gepleegd op tussen de 1 en 1,5 miljoen Armeniërs in het Otto-
maanse Rijk ten tijde van het regime van de Jonge Turken. 
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bieden, zoals Abkhazië, Zuid-Ossetië en Transnistrië. De 
meeste landen van de wereld rekenen het gehele gebied 
formeel tot het grondgebied van Azerbeidzjan. Overigens 
is er ook een door Azerbeidzjanen bewoond autonoom ge-
bied ten zuidoosten van Armenië, namelijk de Autonome 
Republiek Nakhichevan. Dit gebied is relatief rustig geble-
ven. Wel bestaat er de wens om een vrije corridor te vesti-
gen tussen dit gebied en Azerbeidzjan.

BELANGEN
Azerbeidzjan en Turkije hebben nauwe etnische, culture-
le en historische banden. Het islamitische Turkije is dan 
ook een trouwe bondgenoot van Azerbeidzjan en zegde bij 
het oplaaien van het conflict steun toe mocht dat nodig 
zijn. Turkije staat ook garant voor de Autonome Republiek 
Nakhchivan, wat deel is van Azerbeidzjan. Met Armenië 
onderhoudt Turkije geen banden. De Armeense genocide 
- de massale moordpartijen onder Armeniërs in het Ot-
tomaanse Rijk in de periode 1895-1923 - ligt daaraan ten 
grondslag. Volgens veel historici bedroeg het aantal slacht-
offers van deze genocide meer dan een miljoen mensen. 
Turkije weigert de genocide te erkennen en ontkent dat er 
een vooropgezet plan tot uitroeiing was. Armenië bekijkt 
met argusogen de dominerende politiek van Turkije in de 
regio en de steun die Azerbeidzjan van Turkije ontvangt.

Armenië onderhoudt, noodgedwongen door gebrek aan 
grondstoffen en om veiligheidsredenen, banden met Rus-
land dat het land militair ondersteunt. Rusland heeft een 
militair basis in Gyumri in Armenië. Op deze basis is een 
complete gemotoriseerde brigade gevestigd, een luchtver-
dedigings-regiment en een luchtmachtbasis met een squa-
dron MIG-29. Rusland probeert echter met beide landen 
goede betrekkingen te onderhouden. Hoewel traditioneel 
meer op de hand van Armenië verkoopt ze echter ook aan 
Azerbeidzjan wapens. Rusland probeert vooral te voorko-
men dat het conflict uit de hand loopt teneinde haar lokale 
economische belangen veilig te stellen. 
Iran zegt een bemiddelende rol tussen beide partijen te 
willen spelen. De Verenigde Staten houden zich groten-

deels afzijdig. Als vergelding voor het bezet houden van 
Azerbeidzjaans grondgebied, houden Azerbeidzjan en Tur-
kije de grenzen met Armenië en Nagorno-Karabach (ook 
wel Artsach genoemd) gesloten.

EERSTE NAGORNO-KARABACH OORLOG (1991)
De eerste oorlog om Nagorno-Karabach eindigde in een 
overwinning van de goed georganiseerde Armeense in-
woners van Nagorno-Karabach. Hoewel aan de zijde van 
Azerbeidzjan vele honderden vrijwilligers uit islamitische 
landen meevochten, waaronder Iran, Turkije, Afghanistan 
en zelfs Dagestan en Tsjetsjenië, slaagden de lokale Arme-
niërs erin om de controle over het gebied te behouden. In 
mei 1992 werd door de Armeniërs Shusha veroverd. De 
Armeniërs richtten in 1992 als wraak op een pogrom op 
Armeniërs in Azerbeidzjaan zelf een slachting aan onder 
honderden Azerbeidzjaanse burgers in Nagorno-Karabach 
(bloedbad van Chodzjali). Armeense strijdkrachten door-
braken ook de Azerbeidzjaanse blokkade van Lachin, zodat 
er een corridor ontstond tussen Armenië en Nagorno-Ka-
rabach (de zogenaamde Lachin-corridor1). In 1993 werd er 
zelfs een tweede corridor bevochten. Azerbeidzjan lan-
ceerde in december 1993 een groter militair offensief, maar 
dit leidde tot officieel ingrijpen van Armenië, die haar leger 
openlijk in de strijd gooide.
Eind 1993 had het conflict al tot tienduizenden doden en 
honderdduizenden vluchtelingen geleid. Pogingen van 
diverse landen en de OSCE (Organization for Security & 
Co-operation in Europe) tot bemiddeling slaagden niet en 
wapenstilstanden hielden niet stand. Toen de president 
van Azerbeidzjan rechtstreeks met de opstandige Arme-
niërs uit Nagorno-Karabach ging onderhandelen, hielden 
de wapenstilstanden wel langer stand. Het Armeense leger 
was er intussen in geslaagd om het Azerbeidzjaanse leger 
verder terug te drijven en bezette zelfs delen van Azerbei-
dzjan, zogenaamd om Nagorno-Karabach buiten artillerie-
bereik te houden.  Zowel Turkije als Iran hadden intussen 
hun troepensterkte aan de respectievelijke grenzen met 
Armenië verhoogd om de druk op Jerevan te vergroten. 
Iran gaf financiële en logistieke hulp aan Azerbeidzjan om 
de vluchtelingen en ontheemden te kunnen opvangen.
Azerbeidzjan had inmiddels een paar kleine gebieden in 
het noorden van Nagorno-Karabach bezet, maar begin 
1994 startte de opstandige Armeniërs in Nagorno-Kara-
bach2 een nieuw militair offensief en vergrootte de buf-
ferzone rond hun gebied ten koste van Azerbeidzjaanse 
gebieden. In totaal werd meer dan 20% van Azerbeidzjan 
bezet. Dit succesvolle offensief noodzaakte Bakoe tot di-
recte onderhandelingen met de opstandige leiders in Ka-
rabakhi.3 Op 5 mei 1994 werd d.m.v. Russische en Kirgi-

1  Lachin is de naam van een bergpas door de Karabach 
bergrug, waar ook een gelijknamige stad ligt. 

2  Hun leger noemde zichzelf: Nagorno-Karabakh Defen-
se Army

3  De officiële hoofdstad is Stepanakert (Khankendi in 

03. Azerbeidzjan en Turkije hebben nauwe etnische, culturele 
en historische banden. Het islamitische Turkije is dan ook een 
trouwe bondgenoot van Azerbeidzjan en zegde bij het oplaaien 
van het conflict steun toe mocht dat nodig zijn.
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zische bemiddeling een nieuwe wapenstilstand gesloten. 
Dit werd het ‘Bishek Protocol’ genoemd.4 De territoriale 
verschuivingen werden hiermee, voorlopig, geaccepteerd. 
Een vredesverdrag volgde echter nooit. Grootschalige et-
nische zuiveringen hebben ervoor gezorgd dat er in het 
Armeens gecontroleerde gebied voornamelijk nog Arme-
nen wonen, terwijl in het noorden van de betwiste regio 
de Armenen zijn verdreven. Deels is deze zuivering dus een 
bevolkingsuitwisseling geworden. In totaal zijn meer dan 
700.000 Azerbeidzjanen verdreven of op de vlucht gesla-
gen tegenover 300.000 tot 500.000 Armeniërs. Anderzijds 
is het Azerbeidzjaanse gezag in het noordelijke district van 
Nagorno-Karabach gehandhaafd gebleven. 

VIJFDAAGSE (2008) EN VIERDAAGSE OORLOG 
(2016)
In 2008 en 2016 braken opnieuw gewelddadigheden uit in 
Nagorno-Karabach. Opgezweept door de Azerbeidzjaan-
se president Alijev, die bij zijn inauguratie verklaarde dat 
Nagorno-Karabach ‘nooit zelfstandig’ zou worden, werd 
er in augustus 2008 weer dagenlang met scherp geschoten 
tussen de linies, waarbij tientallen doden vielen. Deze pe-
riode werd de Vijfdaagse Oorlog genoemd. Er waren zelfs 
signalen dat Azerbeidzjan zich voorbereidde op een nieuw 
heroveringsoffensief, maar slechts weerhouden werd door 
het mislukte Georgische offensief om Zuid-Ossetië terug 
te veroveren door gewapend ingrijpen van Rusland. 

In 2016 was het opnieuw raak. Volgens de Armeniërs be-
gonnen de Azeri een offensief rond de plaatsen Adhdara, 
Tartar, Agdam, Khojavend en Fuzuli in de nacht van 1 op 
2 april. Hierbij werd ook zware artillerie ingezet. Armenië 

Azerbeidzjaans). Er wonen ongeveer 150.000 mensen in het ge-
bied, waarvan 77% Armeniërs. In februari 2017 hernoemde de 
Nagorno-Karabakh Republiek zich in ‘Republiek van Artsakh’.

4  Intussen waren aan Azerbeidzjaanse zijde rond de 
10.000 mensen om het leven gekomen en aan Armeense zijde 
5 tot 6.000 mensen. Het totale dodental van de oorlog wordt 
geschat rond de 30.000. Exacte cijfers ontbreken. 

schoot met artillerie terug, maar Azerbeidzjan veroverde 
het hoogtegebied Lalatapa. De Armeniërs in Nagorno-Ka-
rabach riepen reservisten op en veroverden gebied terug, 
o.a. rond Talysh en Madagiz. Bij dit conflict werden voor 
het eerst drones ingezet. Op 5 april werd in Moskou een 
nieuwe wapenstilstand gesloten. Deze periode werd de 
Vierdaagse Oorlog genoemd, het resultaat was wel dat 
Azerbeidzjan een lokaal tactisch belangrijk gebied had te-
rugveroverd. De verliescijfers waren volgens Baku 31 man, 
maar Jerevan sprak van 300 tot 500 dode Azerbeidzjanen 
en erkende zelf 92 militaire en burgerslachtoffers te heb-
ben geleden. In augustus 2019, gaf de Armeense minis-
ter-president Nikol Pashinyan nog een verklaring uit waar-
in hij sprak van unificatie: ‘Artsakh is Armenia, full stop’. 

AZERBEIDZJAANS SUCCES IN 2020
Olie-inkomsten gaven Azerbeidzjan de mogelijkheid om 
veel militair materieel in Turkije, Israël en Rusland aan te 
schaffen, waardoor de militaire machtsbalans begon door 
te slaan. Zowel kwalitatief als kwantitatief kreeg Azer-
beidzjan militair langzaam de overhand. In de zomer van 
2020 hield Azerbeidzjan grote militaire oefeningen vlak bij 
de bestandslijn, gevolgd door nieuwe oefeningen in sep-
tember, waarbij ook Turkse militairen aanwezig waren. In 
de ochtend van 27 september 2020 lanceerde Azerbeidzjan 
de operatie IRON FIST. De hevigheid van de aanvallen gaf 
direct aanleiding voor Armenië en Artsakh (naam van het 
opstandige Armeense gebied in Nagorno-Karabach) om 
tot mobilisatie over te gaan en de noodtoestand uit te roe-
pen. De Azerbeidzjaanse aanvallen waren vooral gericht op 
het zuiden van het opstandige gebied. Dit gebied is minder 
bergachtig en daarom gemakkelijker te veroveren dan het 
versterkte berggebied in het centrale deel. 

De Azerbeidzjaanse militaire operaties waren van een 
technologisch hoger niveau dan tot voorheen gebruike-
lijk. Een technologisch geavanceerd netwerk van drones 
en sensoren (soms het recce-strike systeem genoemd) was 
gekoppeld aan verdragende artillerie en raket installaties. 
Ook werd gebruik gemaakt van Information Manoeuvre 
door informatie en desinformatie te verspreiden op social 
media accounts. Verder zijn de Turkse Bayraktar TB2 dro-

04. Hevige artilleriebeschietingen door beide partijen tijdens de 
gevechten van 2008 en 2016.

Afb. 05  Militaire samenwerking tussen Turkije en Azerbeidzjan.
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ne en de Israëlisch Harop drone met ‘loitering’ munitie5 in-
gezet. Azerbeidjan ontplooide ook het Israëlische EXTRA 
(EXTended Range Artillery) raketsysteem met een bereik 
van 150 km en een precisie van 10 m. Azerbeidzjan slaagde 
erin concentraties van Armeense tanks, pantservoertui-
gen, artillerie en zelfs infanterie-eenheden op te sporen en 
deze succesvol met artillerievuur te bestrijden, o.m. met 
clustermunitie. Ook burgerdoelen werden beschoten. Een 
paar drones waren overigens afgedwaald en in Iran en Ge-
orgië terecht gekomen.

De eerste aanvallen van Azerbeidzjaanse eenheden werden 
gedaan met gepantserde eenheden, ondersteund met het 
bovengenoemde recce-strike systeem. Zowel in het noor-
den als in het zuiden werden de strijdkrachten van Artsakh 

5  Als protest tegen deze Israëlische wapenlevering riep 
Armenië haar ambassadeur uit Tel Aviv terug.

Afb. 06  Het omstreden gebied in 2020. Opnieuw oorlog tussen Azerbeidzjan en Armenië. 

Afb. 07 Azerbeidjan ontplooide het Israëlische EXTRA (EX-
Tended Range Artillery) raketsysteem met een bereik van 150 
km en een precisie van 10 m.
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teruggedrongen, maar niet zonder verliezen aan de Azer-
beidzjaanse zijde. Het zwaartepunt lag in het zuiden. De 
doorslag werd echter gegeven doordat met drones 13 Ar-
meense luchtverdedigingssystemen met artillerie konden 
worden uitgeschakeld, waarna met de drone-artillerie 
combinatie Armeense eenheid na Armeense eenheid uit 
hun positie werd gedwongen of werd vernietigd. Bruggen 
en wegen werden beschoten met artillerie om de aanvoer 
van Armeense versterkingen te verhinderen. Pas nadat een 
Armeense positie zwaar was beschoten en was geïsoleerd, 
vielen Azerbeidzjaanse grondtroepen aan. Op dezelfde 
manier werd systematisch de één na de andere Armeense 
positie ‘opgeruimd’. Slechts in het noorden slaagde de Ar-
meense troepen van Artsakh erin een tegenaanval te orga-
niseren en wat terrein terug te winnen. Op de vierde dag 
werd geprobeerd een grotere tegenaanval in het zuiden op 
te zetten, maar zodra de Armeense gepantserde eenheden 
in open terrein kwamen werden ze met artillerie (o.a. loi-
tering munitie) gedecimeerd. Begin oktober verlegden de 
Azerbeidzjanen hun doelen naar civiele infrastructuur en 
werd o.a. de hoofdstad van Nagorno-Karabach, Stepana-
kert, met raketartillerie beschoten. Ook werd een belang-
rijke brug in de Lachin-corridor zwaar beschoten, evenals 
het internationale vliegveld Ganja. 
Op 2 oktober begon Azerbeidzjan een nieuw groot offen-
sief met hun 1e, 2e en 3e Legerkorps. In het noorden werd 
slechts beperkt grondgebied vermeesterd en liep de aanval 
al vroeg vast. In het zuiden daarentegen, was hun offensief 
wel succesvol. Armeense stellingen werden doorbroken 
en het gebied rond Jabrayil en Füzuli werd terugveroverd. 
Dit Azerbeidzjaanse gebied werd tot dan toe door de Ar-
meniërs bezet gehouden als bufferzone rond Nagorno-Ka-
rabach. De gebiedsverliezen werden officieel toegegeven 
door de regering van Artsakh, die van een ‘gedeeltelijke 
terugtocht’ sprak. Afgesproken wapenstilstanden om 
burgers te evacueren hielden niet lang stand en de Azer-
beidzjanen hervatten hun offensief in het zuiden. Binnen 
enkele dagen werden tientallen oorden in het zuiden van 
Nagorono-Karabach terugveroverd en op 9 oktober werd 
de verovering van Jabrayil bekend gemaakt, gevolgd door 
Füzuli op 17 oktober en Agbend op 22 oktober. Het gehele 
gebied ten noorden met grens met Iran kwam vervolgens 
in Azerbeidzjaanse handen. 

De Azerbeidzjaanse eenheden draaiden vervolgens naar 
het noordwesten en rukten op richting de Lachin-corridor 
wat onder artilleriebereik kwam te liggen. Een Armeense 
tegenaanval stopte het offensief. Diverse Armeense een-
heden hadden zich laten passeren en waren de bergen 
ingetrokken om vervolgens achterwaarts gelegen Azer-
beidzjaanse eenheden aan te vallen. Ook werd vanuit Ar-
menië op 26 oktober een lokaal tegenoffensief gestart in 
het zuidwesten. Dit mislukte en na het bereiken van de 
weg van Lashin naar Shusha, draaiden de Azerbeidzjaanse 
eenheden richting oosten naar het centrale gedeelte van 
Nagorno-Karabach. Meerdere internationale pogingen om 
een wapenstilstand te sluiten haalden niets uit en op 29 
oktober naderden de Azerbeidzjaanse eenheden Shusha 
op 15 kilometer afstand van Stepanakert. Op 8 november 
werd Shusha veroverd door de Azerbeidzjanen. 

Duizenden Azerbeidzjanen onderstreepten in hun ste-
den met demonstraties overigens steun voor het militaire 
ingrijpen van Baku en ook de Turkse president Erdogan, 
keurde het militaire optreden openlijk goed. Pogingen van 
Rusland, Frankrijk en de USA om een wapenstilstand te 
bewerkstelligen haalden niets uit. Pas toen Shusha ver-
overd was door de Azerbeidzjaanse strijdkrachten werd op 
9 november een wapenstilstand getekend door de presi-
dent van Rusland Poetin, de president van Azerbeidzjan 
Alijev en de minister-president van Armenië Pashinyan. 
De president van de zelfverklaarde Armeense republiek in 
Nagorno-Karabach, Arayik, verklaarde de wapenstilstand 
te zullen naleven. Onderdeel van de wapenstilstand was 
dat Azerbeidzjan de veroverde gebieden mocht houden en 
dat al het omringende gebied wat voorheen door de op-
standige Armeniërs was veroverd, nu teruggegeven zou 
worden aan Azerbeidzjan. Dus ook het gebied dat tussen 
Armenië en Nagorno-Karabach lag en was bezet door Ar-
menië. Azerbeidzjan zou ook fysieke toegang krijgen tot 
de Azerbeidzjaanse enclave in Armenië Nakhchivan en 
de fysieke veiligheid hiervan zou door Armenië worden 
gegarandeerd. Rusland zou per 1 december voor 5 jaar 

Afb. 08 Begin oktober verlegden de Azerbeidzjanen hun doelen 
naar civiele infrastructuur en werd o.a. de hoofdstad van Na-
gorno-Karabach, Stepanakert, met raketartillerie beschoten.

Afb. 09 Meerdere internationale pogingen om een wapenstil-
stand te sluiten haalden niets uit en op 29 oktober naderden 
de Azerbeidzjaanse eenheden Shusha op 15 kilometer afstand 
van Stepanakert. Op 8 november werd Shusha veroverd door 
de Azerbeidzjanen. 
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lang 2000 soldaten leveren als vredesmacht (geleid door 
luitenant-generaal Rustam Muradov en geleverd door de 
15e Motor Rifle Brigade) rond de ‘Lachin-corridor’, die Na-
gorno-Karabach met Armenië verbindt. Rusland zou ook 
grenswachten leveren langs de grenzen met de betwisten 
gebieden, waardoor het totale aantal Russische troepen 
rond 5.000 man zou komen. Op 15 december werden en-
kele tientallen krijgsgevangen uitgewisseld.

In de hierop volgende maanden werd de wapenstilstand 
alweer meerdere keren gebroken, waarbij beide zijden el-
kaar beschuldigden. Een aantal keren zijn de Russische 
‘vredessoldaten’ tussenbeide gekomen. O.a. in de maand 
december kwam het enkele keren tot gewapende scher-
mutselingen door guerrilla-achtige aanvallen vanuit de 
bergen door achtergebleven Armeense strijders. Vooral 
rond de twee nog formeel in Armeense handen zijnde en-
claves Chaylaggala en Hin Tagher, werd nog enkele uren 
stevig gevochten. De Russen gaven na hun interventie de 
beide plaatsen overigens in handen van de Azerbeidzjanen.

De nederlaag heeft in Armenië de nodige gevolgen gehad. 
Er werden spionnen gearresteerd, diverse officieren wer-
den ontslagen of gevangengenomen en achtereenvolgens 
zijn twee hoofden van de inlichtingendienst ontslagen. 
Enkele dagen later gevolgd door het hoofd van de con-
tra-inlichtingendienst en de chef-staf van de grenswacht. 
Diverse journalisten zijn uitgewezen en de invoer van goe-
deren uit Turkije is gestopt. Erger was dat er op 10 novem-
ber ernstige ongeregeldheden in Jerevan uitbraken, waarbij 
demonstranten het parlementsgebouw binnendrongen en 
de parlementsvoorzitter fysiek aanvielen. Ze eisten daar-
naast het aftreden van de Armeense minister-president 
Nikol Pashinyan omdat hij het ‘vernederende’ vredesak-
koord had getekend. De ministers van buitenlandse zaken 
en defensie traden in november af. Op 16 december was 

Afb. 10  De situatie in de regio na de wapenstilstand. Overzicht van de Azerbeidzjaanse terreinwinst na het einde van het conflict.

Afb. 11 Russische militairen van de 15e Motor Rifle Brigade in 
de Lachin corridor. Rusland levert 5 jaar lang 2000 soldaten 
als vredesmacht onder bevel van luitenant-generaal Rustam 
Muradov.
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er in Jerevan bij het Ministerie van Defensie nog een op-
stootje toen familieleden van omgekomen militairen het 
gebouw binnendrongen. 

In Baku was er feestvreugde en dansten de mensen op 
straat. Medailles en waarderingen werden uitgereikt. Maar 
liefst 17 nieuwe medailles werden ter ere van de overwin-
ning ingesteld. 27 september en 10 november6 werden for-
meel respectievelijk tot Dag van de Herdenking en Dag 
van de Overwinning uitgeroepen. De veroverde gebieden 
werden onder bestuur genomen en Baku verklaarde de Ar-
meense orthodoxchristelijke godsdienst in Nagorno-Ka-
rabach te zullen eerbiedigen evenals historische en religi-
euze monumenten. Plannen voor de bouw van wegen en 
spoorwegen in het gebied werden aangekondigd en geld 
voor wederopbouw en investeringen werd toegezegd. Ook 
werden officiële herdenkingsdiensten voor de gesneuvelde 
militairen georganiseerd. Op 10 december werd nog een 
officiële militaire overwinningsparade georganiseerd op 
het Azadliq plein in Baku, waarbij de op staatsbezoek zijn-
de Turkse president Erdogan aanwezig was.
Nagorno-Karabach was intussen leeggestroomd. Het me-
rendeel van de Armeense inwoners van het gebied had de 
komst van de Azerbeidzjanen niet afgewacht en verliet de 
door de Azerbeidzjanen veroverde gebieden. Vaak met me-
deneming van slechts enkele bezittingen en vee en onder 
het in brand steken van de eigen huizen, iets wat Azerbei-
dzjaan ‘ecologische terreur’ noemde. De overeengekomen 
Armeense gebieden werden gefaseerd overgedragen aan 
de Azerbeidzjanen, waaronder enkele belangrijke goud en 
mineraal-mijnen. Ook de belangrijke Lachin pas ging over 
in Azerbeidzjaanse handen. Ook uit de stad Lachin was 
het merendeel van de Armeense bevolking gevlucht naar 
Armenië.  

6  Werd later bijgesteld tot 8 november omdat 10 novem-
ber al de Turkse nationale feestdag tot herdenking van Mustafa 
Kemal Atatürk is.

VERLIEZEN
Ondanks dat Armenië en Rusland een bijstandsverdrag 
hebben, kwam Rusland in het najaar van 2020 niet tussen-
beide en hoewel Armenië zich door Moskou in de steek 
gelaten voelt, wordt in Moskou de door Rusland tot stand 
gebrachte wapenstilstand en de ontplooiing van een Russi-
sche vredesmacht wel als invloedverbetering gezien. Zon-
der Rusland was immers geheel Nagorno-Karabach ver-
loren gegaan. Hoewel het merendeel van de vredesmacht 
door Rusland geleverd wordt, is een Turkse ontmijning-
seenheid inmiddels in Azerbeidzjan gearriveerd. Hun 
werkzaamheden worden naar verluid afgestemd met de 
inzet van de Russische Explosieven Opruimings Dienst 
(EOD) teams. Intussen zijn er ook 35 Turkse officieren als 
‘adviseur’ naar Azerbeidzjaanse hoofdkwartieren gestuurd.

Azerbeidzjan claimde ongeveer 250 Armeense tanks en 
pantservoertuigen te hebben vernietigd, 150 trucks, 60 
stukken luchtdoelgeschut (waaronder 4 stukken S-300), 
13 verbindingsinstallaties en maar liefst 270 stukken artil-
lerie en meervoudige raketwerpers. Armenië en Artsakh 
claimen de vernietiging van 4 helikopters, 36 tanks en 
gevechtsvoertuigen, 4 SU-25 gevechtsbommenwerpers, 3 
Mi-24 Hind gevechtshelikopters en 27 drones. In totaal is 
meer dan €4 miljard aan Armeens militair materieel ver-
loren gegaan. De claims van de partijen worden door de 
tegenpartij vanzelfsprekend tegengesproken. 

Afb. 12 Op 10 november braken ernstige ongeregeldheden uit 
in Jerevan, waarbij demonstranten het parlementsgebouw bin-
nendrongen en de parlementsvoorzitter fysiek aanvielen.

Afb. 13 Azerbeidzjaanse eenheden trekken triomfantelijk Kalba-
jar binnen nadat het gebied door Armenië is overgedragen.

Afb. 14 Inzet Russische EOD teams in Azerbeidzjan.
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De totale menselijke verliezen van deze oorlog zijn rela-
tief gering met aan beide zijden rond de 3000 militairen en 
strijders. Sommige bronnen spreken van 5000 Armeense 
en 7000 Azerbeidzjaanse doden. Er zijn verder tientallen 
burgerdoden en honderden gewonden gevallen, het me-
rendeel aan Armeense zijde. Volgens Armenië is de helft 
van de Armeense bevolking gevlucht (90.000 mensen), 
terwijl Azerbeidzjaan van 40.000 ontheemden spreekt. 
Verder zijn er meldingen van extra veel Covid-19 besmet-
tingen en doden in diverse steden van Nagorno-Karabach, 
doordat men vaak in overvolle schuilkelders moest schui-
len voor Azerbeidzjaanse artillerie- en raketaanvallen. De 
kwaliteit van de gezondheidszorg was flink gedaald tijdens 
het conflict.

ANALYSE EN MILITAIRE ERVARINGSLESSEN
De belangrijkste vraag is natuurlijk waarom het Azerbei-
dzjaanse offensief in 2020 wel relatief gemakkelijk slaag-
de, terwijl deze in de voorgaande jaren 1992, 1993, 2008 en 
2016 mislukten. En wat deed Azerbeidzjan besluiten om de 
militaire optie te kiezen?
Het politieke klimaat was gunstig door het toenemend iso-
lement van Rusland n.a.v. haar optreden in Zuid-Ossetië 
(Georgië) en Donbass (Oekraïne). Moskou zat niet op nog 
een nieuwe uitdaging te wachten. Ook putte Azerbeidzjan 

moed uit de grotere assertiviteit van Turkije en groeiende 
Westerse tegenzin om zich met langdurige en interne con-
flicten te bemoeien, zoals Libië, Syrië, Sahel-regio, Oekra-
ine en Trans-Kaukasus. Daarnaast waren grote delen van 
de wereld met interne problemen bezig, zoals de Covid-19 
bestrijding, stilvallende internationale handel en economi-
sche recessies. Kortom: Azerbeidzjan zag haar kans schoon. 
Temeer omdat er duidelijke signalen waren van Moskou 
dat ze niet tussenbeide zou komen, zolang de internatio-
naal erkende grenzen van Armenië niet geschonden zou-
den worden. Rusland zag de Azerbeidzjaanse druk tevens 
als drukmiddel om de invloed van de huidige Armeense 
minister-president, Nikol Pashinyan, te verminderen. Die 
was in 2018 aan de macht gekomen en had sindsdien alle 
‘vredespogingen’ van Moskou gedwarsboomd. Een door 
Moskou geëngageerd regionaal vredesakkoord zou immers 
de Russische geopolitieke ‘standing’ verbeteren. 

In oktober 2020 had Turkije nog een squadron F-16 ge-
vechtsvliegtuigen naar Azerbeidzjaan gestuurd om de Ar-
meense luchtaanvallen op Azerbeidzjaanse grondtroepen 
te voorkomen. Armenië had juist een aantal Sukhoi-30 
vliegtuigen gekregen, maar mocht die niet gebruiken van 
Moskou omdat die een directe confrontatie met Turkse 
vliegtuigen wilde voorkomen. Kortom: de acties van Rus-
land verzekerden een luchtoverwicht voor Azerbeidzjan. 
De belangrijkste reden dat het offensief nu wel lukte is de 
technologische vernieuwing en modernisering van haar 
strijdkrachten die Azerbeidzjan heeft doorgevoerd. Zoals 
al eerder is gesteld maakte Azerbeidzjan optimaal gebruik 
van drones in combinatie met lange afstandsartillerie. 
Behalve de al genoemde Turkse Bayraktar TB2 drone, ge-
bruikt voor doelopsporing en doelgeleiding, werden ook 
anti-tank drones in gezet, zoals de Israëlische IAI Harop en 
de Turkse STM Kargu. Deze met springstof geladen drones 
warden op tanks en pantservoertuigen afgestuurd om ze 
te vernietigen. Vooral de kwalitatief geavanceerde Turkse 
Bayraktar TB2 deed van zich spreken als succesvolle drone. 
Het succesvol gebruik van drones werd ook breed uitge-
meten door de Azerbeidzjaanse staatsmedia. Op billboards 
in steden en op de nationale TV werden foto’s en films ge-
toond van succesvolle drone-aanvallen. 

Het is echter niet alleen de drone-inzet die de schalen deed 
kantelen. Azerbeidzjan maakte ook gebruik van veel ande-
re sensoren, waaronder technologische geavanceerde EOV 
en radar. Grond- en luchtgebonden radarsystemen werden 
door Azerbeidzjan ontplooid, waardoor het vrijwel onmo-
gelijk werd voor Armeense tanks en pantservoertuigen om 
zich ongezien te bewegen of te verstoppen. Getrainde ra-
darbedienaars konden militaire verplaatsingspatronen (en 
rupsbandsporen) relatief eenvoudig herkennen. Het grote 
verlies aan gevechtstanks en pantservoertuigen aan Ar-
meense zijde is hiervan het bewijs. Maar ook gevechtsop-
stellingen van infanterie-eenheden zijn kwetsbaar omdat 
ze gemakkelijk op te sporen zijn met sensoren en kwets-
baar zijn voor zware artillerie met lethale precisiemunitie. 
Ook cyberinzet werd gebruikt. Niet alleen aan Armeense 
en Azerbeidzjaanse zijde, maar vanuit alle delen van de we-
reld probeerden hackers en sympathisanten in te breken 

Afb. 15a&b.  Links de Turkse Bayraktar TB2 drone en rechts de STM Kargu ‘kamikaze’ drone.
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op websites, deze te beschadigen of boodschappen ach-
ter te laten. Ook waren er gecoördineerde programma’s 
om doelgroepen via social media te beïnvloeden. Hierbij 
werden zowel echte als ‘fake’ accounts gebruikt en werd 
er zowel correcte als disinformatie verspreid. Beide par-
tijen beschuldigen elkaar van oorlogsmisdaden, ‘bewust 
beschieten’ van burgerdoelen, gebruik van clustermunitie 
en witte fosfor, martelen en zelfs executeren van krijgsge-
vangenen. Hoewel er aanwijzingen zijn van de inzet van 
Syrische, Libische en Pakistaanse huurlingen door Azer-
beidzjan en Koerdische, Servische en Russische huurlin-
gen door Armenië, ontkennen beide partijen de inzet van 
huurlingen. 

Opvallend was ook de Azerbeidzjaanse overmacht aan mo-
derne lange afstandsartillerie en raketartillerie. Het land 
beschikte over het Israëlische EXTRA (EXTended Range 
Artillery) raketsysteem, met een bereik van 150 km en een 
geclaimde precisie van 10 m. Ook beschikt het over het 
Israëlische LORA ballistische raketsysteem en (nog) over 
Tochka raketten en BM-30 ‘Smerch’ meervoudige raket-
werpers van de voormalige Sovjet Unie. Daarnaast staan 
de Turkse TRG-300 en Witrussische Polonez meervoudige 
raketwerpersystemen ter beschikking van de Azerbeidzja-
nen.
Verder is de toegenomen effectiviteit van het Azerbei-
dzjaanse leger opvallend, die voornamelijk het gevolg was 
van Turkse militaire adviezen. Voor deze conflict ronde 

waren de Armeniërs op het tactische niveau beter. Ze had-
den de betere militairen, betere officieren en betere moti-
vatie. Nu niet meer. Het Azerbeidzjaanse leger gebruikte 
haar sensor-shooter systemen om de Armeense legerposi-
ties in kaart te brengen, vervolgens met langs afstandsar-
tillerie, raketartillerie en suïcide-drones te decimeren. Ook 
werd vitale infrastructuur van en naar het achtergebied 
bestookt. Pas nadat aanvoer van Armeense reserves onmo-
gelijk was, werd de grond manoeuvre ingezet en geïsoleer-
de Armeense gevechtsposities geëlimineerd. De perceptie 
onder Armeniërs dat ze tegen dit optreden kansloos waren 
en dat Rusland niet te hulp zou schieten, deed ze snel de 
handdoek in de ring gooien. 

LESSEN
Naast diverse kleinere lessen zijn er eigenlijk vijf hoofd-
lessen te trekken uit deze fase van het Nagorno-Karabach 
conflict. Ten eerste is het beschikken over een geavanceerd 
sensor-shooter netwerk een ‘must’. Zonder een dergelijk 
targeting netwerk kan een geavanceerde tegenstander in 
de diepte van het gevechtsveld onvoldoende worden aan-
gegrepen en zijn gevechtsveld synchronisatie niet worden 
verstoord. Hierbij moeten eerst zijn luchtverdedigingsop-
stellingen en EOV/CEMA eenheden worden aangevallen, 
daarna zijn commandoposten en artillerieopstellingen en 
pas in een derde fase zijn gevechtseenheden. Het verkrij-
gen van overwicht in het elektromagnetische spectrum (en 
in de derde dimensie) is immers essentieel om hem een 

Afb. 16  Turkije stuurde Syrische huurlingen om Azerbeidzjan te ondersteunen.

54

Tactiek & Techniek



(te) groot scala aan uitdagingen te geven en zijn vermogen 
tot omgaan met informatie te degraderen. Ook het bezit 
van loitering munitie (die op zichzelf geen downlink nodig 
heeft) is een gamechanger en een grote bedreiging voor ge-
pantserde voertuigen.

Ten tweede zijn 
drones niet meer 
weg te denken 
van het slagveld. 
Deze oorlog laat 
immers zien dat 
drones vrij ge-
makkelijk ingezet 
kunnen worden 
voor meerdere 
taken. Niet alleen 
voor surveillan-
ce en logistieke 
taken, maar ook 
als vernietigings-
wapens. Soms als 
wapengeleidings-
middel, maar 
ook als wapensy-
steem zelf. Soms 
als ondersteu-
ning van de ma-
noeuvre door grondeenheden, soms als manoeuvremiddel 
zelf. Drones verdringen zich inmiddels bij de inzet van 
het luchtwapens. Dure, geavanceerde gevechtsvliegtuigen 
worden steeds minder ingezet voor nabijheidssteun aan 
grondtroepen en richten zich meer op het behalen van 
luchtoverwicht of het vernietigen van strategische doelen 
in de diepte van het gevechtsveld. Goedkopere drones (en 
lange afstandsartillerie) nemen hun plaats in. Dat is im-
mers gemakkelijker te realiseren en veel minder risicovol. 
Opvallend was ook dat door Rusland aan Armenië ver-
kochte luchtverdedigingsmiddelen niet effectief waren te-
gen kleine, laag- en langzaam vliegende drones. Systemen 
zoals S-30PT en de 9K37M Buk-M1 waren te arbeidsinten-
sief en konden geen plot-fusion uitvoeren. Armenië had 
ook geen effectieve stoormiddelen om de ground-link te 
storen. Dit is de integratie van diverse ruwe radar-echo’s 
in één geanalyseerd beeld. Drone en counter drone capaci-
teiten zijn onderdeel geworden van het moderne landop-
treden en moeten juist daarom wel tot het arsenaal van 
landeenheden blijven behoren. Evenals de hierbij horende 
detectiemiddelen. Misschien moeten mobiele, zelfstan-
dige, snelvurende luchtverdedigingsmiddelen (zoals ons 
oude Pantser Rups Tegen Luchtdoelen Systeem) in ge-
moderniseerde vorm weer worden ingevoerd om de dro-
nedreiging te verontzijdigen. Tactische luchtverdediging 
(vroeger Army Organic Air Defence geheten), maar nu 
tegen drones en helikopters en minder tegen vliegtuigen, 
moet een hogere prioriteit krijgen.  
Ten derde is dispersed (verspreid) optreden de norm en con-
centratie de uitzondering geworden. Dispersed optreden 
maakt ongrijpbaar en vermindert de kwetsbaarheid, ter-

wijl snelle concentratie voor beslissend optreden nog altijd 
mogelijk blijft. Concentratie van gevechtskracht blijft dus 
nog altijd noodzakelijk, maar alleen als hiermee het verschil 
kan worden gemaakt. Loitering munitie blijft overigens 
ook voor dispersed optreden een aanzienlijke bedreiging, 

zodat bovendek-
king en thermi-
sche camouflage 
belangrijk blij-
ven. Detectie be-
tekent immers 
potentiele ver-
nietiging.
Ten vierde het 
belang van het 
gevecht in de 
diepte. Voor tac-
tische eenheden 
is ook het achter-
gebied niet langer 
‘veilig’. Het lijkt 
erop dat nieuwe 
technologie de 
diepte van ge-
vechtsveld naar 
circa 100 kilome-
ter oprekt door 
het bereik van 

tactische drones en raketartillerie. Confrontaties tussen 
legers in toekomstige conflicten zullen zich rondom het 
diepe gevecht concentreren. Daar ligt winst/verlies en de 
deep battle wordt daarmee ook de decisive battle. Iets wat 
overigens in Desert Storm ook al merkbaar was, maar toen 
nog door inzet van de luchtmacht en niet landgebonden 
middelen. 
Als laatste laat dit conflict zien dat geen enkel zichzelf seri-
eus nemend land, zich kan veroorloven om niet te investe-
ren in het technologisch vermogen van haar krijgsmacht. 
Zoals zowel dit conflict als het conflict in Oost-Oekraïne 
laten zien, bepaalt veelal techniek de uitkomst van gevech-
ten en niet goed gemotiveerde en getrainde grondtroepen 
en gevechtseenheden. Die halen zonder technologische 
ondersteuning het slagveld niet eens. Investeringen zijn 
belangrijk in zowel surveillerende, defensieve capaciteiten 
als offensieve capaciteiten om relevant te blijven op het 
slagveld, waarvan counterdrone en CEMA (Cyber Elektro 
Magnetische Activiteiten) er slechts enkele zijn. Het gaat 
hierbij overigens niet om individuele technieken, maar 
vooral om het overkoepelend systeem dat deze technolo-
gieën geïntegreerd inzet. De technologieën moeten boven-
dien niet alleen gebruikt worden om het huidige optreden 
te optimaliseren, maar vooral worden gebruikt om nieuwe 
concepten en manieren van optreden te ontwikkelen. 

Kolonel Hans van Dalen

Afb. 17  De Turkse T-300 Kasirga meervoudige raketwerper. Bereik 120 km.
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Loitering Munitions (LM) have emerged as a dis-
rupting new weapon category, following numerous 
deployments in recent conflicts. Such weapons 
shaped the battle and inflicted damage at scales far 
beyond their physical size. As a result, armed forces 
around the world are interested in the offensive and 
defensive aspects of this weapon, as they realize the 
capabilities they enabled.

The term ‘Loitering Weapons’ is misleading since 
they are practically hunter predators, stalking the 
battlefield for targets to show s. Only when they re-

cognize a target do they strike within seconds and precise-
ly hit the target. Loitering weapons are designed to engage 
hidden targets exposed briefly to open-fire, launch missi-
les, or transmit, then disappear. With the ability to fly over 
contested terrain, where enemy targets are expected, the 
LM is waits for the enemy to move and only then attacks 
instantly.

In the 1980s, Israel Aerospace Industries (IAI) was a pio-
neer in the field of loitering weapons, with the introducti-
on of the Harpy – initially dubbed the ‘Kamikaze Drone’, 
a definition often mis-representing the versatile weapon 
system. Harpy was designed for autonomous Suppression 
of Enemy Air Defense’ (SEAD) missions, replacing com-
bat aircraft in this ultra-dangerous mission. The Harop, 
evolved from the Harpy, carried an electro-optical sensor 
instead of the RF seeker, making it into a multi-purpose 
strike weapon.

LOITERING WEAPONS 
BECOMING SKILLED HUNTERS 
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The missile loiters over planned corridors or areas whe-
re enemy air defenses are expected and instantly targets 
assets as they activate radars. By loitering for a long time, 
the Harpies would downgrade the air defense capabilities, 
forcing enemies to deal with the prowlers rather than car-
ry out primary air defense mission. 

While Harpy is designed to carry out a fully autonomous 
mission, Harop provides the possibility for operator in-
tervention, particularly before an attack and, if needed, 
wave off and abort an attack seconds before impact. This 
capability enables the weapon to abort an attack if the ope-
rator mistakes a target, or recognize a decoy or when the 
situation at the target-area changes inviting unintentional 
collateral damage.

While Harpy and Harop are designed to support long end-
urance and hundreds of kilometers in mission range, IAI’s 
Green Dragon and Mini Harpy variant are compact (18 and 
45 kg) and lethal tactical platforms using electric propulsi-
on for stealth and agility. Mini Harpy is the first and only 
loitering weapon equipped with a multi-spectral RF and 
EO seeker payload, enabling it to cover the entire hemisp-
here with its RF sensor. As the RF sensor profiles suspected 
targets’ spectral signature, it points to the onboard EO/IR 
sensor to investigate critical targets. 

Both IAI’s Harpy and Harop are designed with unique mis-
sion flexibility and robustness, as systems and platforms. 
Fielding a loitering weapon does not require a revolution 
a military force. They are designed to blend with existing 
structures, tactics, techniques, and procedures (TTP). They 
provide a ground or naval force, a robust, reliable, and de-
pendable strike asset that can deploy, launch, fly and stri-
ke day, night, adverse weather, and in contested airspace 
where conventional airpower cannot operate. 

Through their missions, this flock of ‘hunters’ provides 
an updated situational picture. At the same time, each 
weapon can strike time-critical targets (TCT) immedia-
tely upon detection, even when exposed for a very short 

time. With mission control conducted from a distan-
ce, operators are safe to concentrate on their missions. 
Able to operate in high or low altitude, even below the 
cloud-base, and appear from different directions or 
strike angles, the loitering weapon provides a unique, 
highly flexible strike weapon to engage priority targets. 
With few well-planned strikes, such weapons have the 
potential to surprise the enemy.

  nr 2, 2021 57  

Advertorial



LONGHORN GUST 2021

“There is something about taking a plow and breaking new ground. It gives you energy.” – Ken Kesey

Een jaar na de intrede van COVID-19 hebben we nog 
steeds te maken met de beperkingen die de pan-
demie met zich meebrengt. Voor een eenheid met 

voertuigen van ruim 55 ton zijn die beperkingen extra na-
delig. Voorheen werd veelvuldig het buitenland opgezocht 
om te trainen. De oefengebieden aldaar zijn toegankelijk 
voor ons werk: er is voldoende manoeuvreruimte, de res-
tricties voor het gebruik van het terrein zijn werkbaar en 
de infrastructurele voorzieningen zijn goed. 

De verslechterende situatie rondom COVID-19 in januari 
resulteerde in een omzetting van SOMS 2021-1 naar een 
oefening in Nederland. Een bittere pil, want daar zouden 
wij met de batterij certificeren op niveau II (PzH) en niveau 
III (Peloton). Wat volgde was een intensieve periode van 
plannen en organiseren met diverse niveaus tegelijk. Het 
is opmerkelijk om te zien hoeveel werk verzet kon worden 

in een korte periode. De Afdelingsgeleide oefening werd 
omgezet in een oefenprogramma waarin de batterijen elk 
een eigen programma volgden. 

De voor de Bravo batterij tot Longhorn Gust omgedoop-
te oefening bestond uit een week in Havelte gevolgd door 
twee weken in Marnewaard. In Havelte-Oost voerden we 
een carrousel met niveau II training uit, afgesloten met 
een niveau II certificering. Dit kleine, maar prima oefen-
terrein bood alles wat we nodig hadden op niveau II. Met 
de Johannes Post Kazerne om de hoek hadden we tevens 
de benodigde infra en ondersteuning binnen handbereik. 

De twee opvolgende weken hebben we in Marnewaard 
getraind op pelotonsniveau. Er zijn onder meer twee uit-
gebreide, meerdaagse niveau IVa (batterij) scenario’s uitge-
voerd, inclusief niveau III certificering. Het thema combat 
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was hierin leidend; om de pelotons extra beslismomenten 
te geven is veel geïnvesteerd in het simuleren van de ‘Ove-
rige Actoren’. Naast de reguliere dreigingen waren er bur-
gers, opstandige burgerpartijen en media. Die combinatie 
bleek van grote meerwaarde op de trainingen. Het zijn niet 
de thema’s waar het zogenaamde ‘groene gevecht’ om be-
kend staat, maar ze behoren desondanks wel tot de com-
plexiteit van de omgeving waar we op voorbereid willen en 
moeten zijn.

Het afgelopen jaar zijn veel Nederlandse oefenterreinen 
verkend en gebruikt. Helaas zijn er slechts weinig terrei-
nen waar wij goed uit de voeten kunnen. Voor het optre-
den van een peloton PzH is een groot bosperceel nodig 

met diverse wegen, aangrenzende open vlakten en bij 
voorkeur ruimte om de voertuigen in een hide weg te zet-
ten. In Nederland bieden Havelte en Oirschot ruimte voor 
respectievelijk niveau II en niveau III training, terwijl zo-
wel het ASK en Marnewaard de ruimte bieden om tot en 
met batterijniveau te trainen. 

Marnewaard, wat doorgaans door de manoeuvre-eenhe-
den wordt gebruikt, is een uitermate geschikt oefenterrein 
voor een PzH batterij gebleken. De voorzieningen van de 
Willem Lodewijk van Nassau kazerne zijn uitmuntend. 
De veelzijdigheid van het terrein (bossen, vlaktes, wegen, 
waterwegen, heuvels, bebouwing) maakt het trainen af-
wisselend en uitdagend. Daarnaast valt op dat bebossing 
en begroeiing in Marnewaard dusdanig afwijkt van de 
voor de Artillerie meer bekende oefenterreinen, dat het 
voor velen een interessante afwisseling opleverde. Een be-
langrijk nadeel om te noemen, is de beperkte gelegenheid 
tot het betrekken van hides. De relatief jonge begroeiing 
laat het niet toe om een PzH in een bos ‘weg te drukken’ 
zonder daar permanente schade aan toe te brengen. Wat 
daarnaast opvalt is dat men niet meer gewend is aan de 
grootte van de PzH; we hebben de afgelopen jaren dan ook 
vooral in het buitenland geoefend. Met het vertrek van de 
Leopard tanks is het frequente gebruik van oefengebieden 
met grote pantsers geminimaliseerd. Mede door de royale 
medewerking die we hebben ontvangen van de terrein-
beheerders, zowel in Havelte als Marnewaard, hebben we 
van  de oefening een groot succes kunnen maken, waarin 
de meeste oefendoelstellingen behaald zijn.
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80+ Jarigen

DATUM RANG/ TITEL/ NAAM  WOONPLAATS   JAAR

2 mei Elnt (R) Maltha  LEUSDEN   81
3 mei Lkol b.d. Claasz Coockson  NIJEVEEN   83
5 mei Kap (R) b.d. Jilesen  VEGHEL   80
6 mei Elnt (R) b.d. Goosen  MUNSTERGELEEN   82
7 mei Maj b.d. Krale  ZUNDERT   89
9 mei Elnt (R) b.d. Drs Gorter  EPE   81
10 mei Kap b.d. Sorber  HARDERWIJK   91
11 mei Elnt b.d. van Alphen  QLD CLEVELAND   88
15 mei Lkol b.d. Mr. Rooijakkers  ELP   80
16 mei Bgen arts b.d. Beerstecher  OEGSTGEEST   91
21 mei Elnt (R) b.d. Raaff  DORDRECHT   87
24 mei Lkol b.d. Kormelink  NUNSPEET   89
25 mei Kap b.d. Zijlstra  GEULLE   85
28 mei Elnt b.d. Slot  GORINCHEM   91
29 mei Elnt (R) b.d. Drs Jacobs  ‘S-GRAVENHAGE   90
2 juni Maj (R) b.d Drs van der Meer  SASSENHEIM   95
3 juni Elnt (R) b.d. Holzhaus  MIJNSHEERENLAND   87
4 juni Elnt (R) b.d. Mr Bijleveld  HAARLEM   83
5 juni Elnt (R) b.d. Kamp  BILTHOVEN   86
7 juni Elnt (R) b.d. Mr van Bodegom  BEETSTERZWAAG   85
8 juni Maj b.d. Noorman  HAREN   82
9 juni Maj b.d. de Vries  ELBURG   80
11 juni Elnt (R) b.d. Smals  HAAREN   85
11 juni Lkol b.d. Otten  EPE   82
18 juni Elnt (R) b.d. Osseweijer  VAASSEN   92
18 juni Elnt (R) b.d. Hoek  RIJSWIJK ZH   87
18 juni Elnt b.d. Bredewout  LOCHEM   83
19 juni Maj (R) b.d. Swanenvleugel  MEERSSEN   80
20 juni Kap (R) b.d. KRA Ing Lambriex  MAASTRICHT   80
21 juni Maj (R) b.d Laméris  ‘S-GRAVENHAGE   82
23 juni maj b.d Hoogland  EINDHOVEN   85
24 juni Maj (R) b.d Dr Slump  APELDOORN   81
26 juni Elnt b.d. Dop  GORINCHEM   91
30 juni Lkol b.d. Meijers  SCHINVELD   80
4 juli Kol b.d. Genie Stenger  VOORSCHOTEN   91
8 juli Maj b.d. van Ek  HEERENVEEN   81
20 juli Mevrouw M. van Dullemen  MAASEIK   91
20 juli Elnt (R) b.d. van de Weerd  EDE   86
21 juli Elnt (R) b.d. Ir van der Meer  ‘S-GRAVENHAGE   84
22 juli Elnt (R) b.d. Beintema  MUSSELKANAAL   85

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

Maj b.d. A.W. van Drecht  VAASSEN 27-jan-21
Lkol b.d. J. de Koning  EPE 14-dec-20
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AFDELINGSBESTUREN

CADETTEN WAPENVERENIGING ‘DE ARTILLERIST’
Voorzitter: C-Wmr M.J.E.L Thijssen
Secretaris: C-Wmr Y.A. Diaz Murrilo
Penningmeester: C-Wmr S.J.N.M. Vernooij 
1ste lid: C-kpl R.J.A. Spohr
2de lid:  C-kpl W.S. Prins en Elnt. J. Lodder
Adviseur: Lkol b.d. T. Bijlsma
Co-adviseur: Kap. T. van Nunspeet
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: M. van Pelt lkol (tit) 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
1e Lid: Commissaris Evenementen: N.M. Verweij, Kap. bd.
2e Lid: Contact ASK: M.C. Hoekstra, lkol
Lid ledenraad: Drs. G.M. de Jong, maj (R) b.d.

ROTTERDAM
Vz / Secr./ 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
Lid ledenraad: Mr. H. Quint, elnt (R) b.d.

ZUID-OOST
Vz: ing. Peter H.M.J. Lambriex
Secr: Ing. R.A.M.M. van Santvoord, lkol (R) b.d.
Penm: drs J.H. Kruit, elnt (R) b.d.
1e Lid: P. Goosen, elnt (R) b.d.
Lid ledenraad: ing. Peter H.M.J. Lambriex
E-mail: roelandvs@hotmail.com

ZUID-WEST
Vz: Kol b.d. A.M. Schouten
Secr: Drs. R.P.M. van Mechelen, lkol (R) b.d.
Penm: Drs. R.P.M. van Mechelen, lkol (R) b.d.
Lid ledenraad: 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: Majoor R.E. (Roland) Roos
Secr: Kapitein K.A.R.E. (Kevin) Houthuizen
Penm: Eerste Luitenant J.A.E. (Jeroen) Ackermans & Twee-
de Luitenant M.P.G.R. (Mitchel) Toorop
Lid ledenraad: Kapitein K.A.R.E. (Kevin) Houthuizen
Email: dglc.offmess.blazing.skies@mindef.nl
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VERSLAGEN AFDELINGSBIJEENKOMSTEN

VOA Zuid West

HULDIGING LEDEN
Voor hun verdiensten voor de Vereni-
ging Officieren Artillerie Zuid West 
zijn Ben Mooren en Jan Brethouwer 
op woensdag 2 juni 2021 in het zonne-
tje gezet op een zonovergoten terras 
bij de Fazant in Ulvenhout. Helaas in 
een uiterst beperkt gezelschap, maar 
nadat de huldiging al meermalen was 
verplaatst konden we nu niet lan-
ger meer blijven uitstellen. Uiteraard 
behoort zoiets te gebeuren voor de 
troep, maar helaas. COVID 19 waarde 
nog rond.
Voorzitter Ad Schouten memoreerde 
de verdiensten van beide heren voor 
de afdeling. Ben Mooren jarenlang als 
penningmeester en daarna nog bijna 
10 jaar als voorzitter. Daarnaast was 
Ben ook nog lid van de Ledenraad van 
de VOA. Met instemming van de le-
den werd Ben benoemd tot erelid van 
de afdeling.

Jan Brethouwer was meerdere perio-
des secretaris en vervulde die taak tot 
op hoge leeftijd consciëntieus. Beide 
heren hadden oog voor de mens gege-
ven hun niet aflatende zorg voor hen 
die het even wat moeilijker hadden. 
Jan werd benoemd tot lid van verdien-
sten van de afdeling.
Namens de afdeling werd hen naast 
een oorkonde ook een glazen statief 
aangeboden en uiteraard een kruik 
Barbarabitter. Namens de leden van 

de afdeling dankte voorzitter beide 
heren voor hun langdurige inzet en 
wenste hen het allerbeste voor de ko-
mende jaren. Onderstaand een afbeel-
ding oorkonde en afbeelding glazen 
statief.

VOA Zuid West

BESTUURSBIJEENKOMST 8 JUNI 
2021
Uit krant, radio en TV kunnen we 
steeds maar vernemen dat er in Ne-
derland blijkbaar een heleboel zaken 
stil liggen en dat velen hiermee ook 
genoegen nemen. Dit schept ook 
ruimte voor anderen. Zo kwam, door 
dadendrang gedreven het bestuur van 
de Afdeling Oldebroek op 8 juni bij-
een in de Golfresidentie te Dronten 
met in het achterhoofd het idee dat 
als er bestuurlijk minder te doen is, 
kan er altijd nog worden geresideerd. 
Na een warm welkom door de voor-
zitter op deze schitterende locatie 
kon hij mededelen dat er een BBQ in 
de lucht had gehangen maar dat deze 
door allerlei veiligheidsmaatregelen 
van hogerhand, blijkbaar heel hoog, 
alsnog niet door kon gaan. 
Toch was het resideren van het be-
stuur, letterlijk vertaald ‘blijven zit-
ten’, uiteraard niet afgelopen en 
werden er direct nieuwe plannen ge-
smeed voor als corona eindelijk zal 
gaan verdwijnen. Bij dit alles blijft 
natuurlijk, overbodig te vermelden, 
van kracht dat zorgvuldigheid voorop 

staat, gevoed door kameraadschap en 
verantwoordelijkheid.
Zo werd een mogelijk programma van 
augustus 2021tot januari 2022 doorge-
nomen in de vorm van een voorwaar-
schuwing. Het is voorbarig dit moge-
lijk programma hier al te vermelden 
want stel je voor dat  het klootschieten 
niet doorgaat; dat de afdelings-ALV 
nog niet kan plaatsvinden; dat de 
wildmaaltijd, al dan niet vanwege de 
wolven, wordt afgelast. Gelukkig wist 
een bestuurslid te vermelden dat Sin-
te Barbara rond 4 december wel her-
dacht wenst te worden, waar en hoe 
dan ook!
Wat, bij naspeuring van een bestuurs-
lid, wel mogelijk bleek was een bezoek 
aan de abdij te Rolduc, tevens hotel 
restaurant en conferentieoord. Hier 
worden de veiligheidsmaatregelen 
blijkbaar door een andere Hogerhand 
geregeld en stelt men de mensen op 
hun gemak met het aloude adagium 
van de Trappisten: Mens sana non po-
test vivere in copore sicco. Dit klinkt, 
zeker voor een Trappist, heel mense-
lijk want ook als organisatie met een 
generaal als overste hebben zij een 
maatschappelijke verantwoordelijk-
heid. Willicht ten overvloede zij ver-
meld dat er geen noemenswaardige 
gehandicaptenvoorzieningen aanwe-
zig zijn maar voor een club die kame-
raadschap hoog in het vaandel heeft 
staan, behoeft dit geen probleem te 
zijn.
(NB: Gezien het niveau van de lezer 
leek een vertaling van het Trappiste-
nadium overbodig.)
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VETERANEN NIEUWS
VETERANENHUIS ARTILLERIE ‘T HARDE
De verbouwing van het Veteranenhuis Artillerie gaat ge-
staag door. De wanden zijn toch vervangen om de leidin-
gen van de (sfeer) verlichting en audiokabels weg te wer-
ken. Tevens zijn er nieuwe aansluitpunten gemaakt voor 
de overige apparatuur en de bar. Inmiddels is het keuken-
blok en de wandverlichting gearriveerd. Ook hebben we 
zicht op de aankoop voor infrarood verwarming. 

Dit alles is mogelijk door geweldige donaties die tot nu toe 
zijn gedaan. Hartelijk dank!!!
Door een aantal vrijwilligers van de Historische Collectie 
Korps Veldartillerie wordt hard gewerkt om alles op tijd 
gereed te hebben voor de opening.
De opening, zoals het er nu naar uitziet en de situatie niet 
veranderd m.b.t. de corona, staat gepland op vrijdag 10 
september. Hoe de opening eruit gaat zien en wie daarbij 
aanwezig kunnen zijn wordt later bekend gesteld. Dit be-
tekent eveneens dat het Veteranenhuis tijdens de jaarlijkse 
Artillerie reünie (Korps Veld- en Rijdende Artillerie), dit 
jaar op zaterdag 11 september, bezichtigd kan worden en 
jullie van harte zijn uitgenodigd om met ons een bak koffie 
te drinken. (ook dit uiteraard als de situatie het toelaat en 
de Artillerie reünie doorgaat)
Wij kijken er naar uit om jullie te ontvangen en horen 
graag wat jullie ervan vinden 
Voor de aankleding van het Veteranenhuis zoeken we nog 
missie spullen zoals schildjes, borst- en mouwemblemen 
die gedragen zijn tijdens de missies. Ook missie boeken, 

kleding etc. zijn van harte welkom. U kunt het schenken 
en de HCKVA zal de spullen registreren in een register. 
Heeft u iets wat passend is voor het Veteranenhuis laat het 
dan even weten. U kunt een mailtje sturen naar veteranen-
huisartillerie@gmail.com 
Ook kunt u het nieuws m.b.t. artillerie veteranen volgen 
op www.veteranenartillerie.nl
Wilt u donateur worden of een schenking doen voor ons 
Veteranenhuis dan is dat ook mogelijk en welkom. Hoe u 
dat kunt doen vindt u op onze Facebook pagina “Vetera-
nenhuis Artillerie ’t Harde”

NATIONALE VETERANENBEGRAAFPLAATS LOE-
NEN
Op 26 november 2020 is door Zijne Majesteit Koning Wil-
lem-Alexander op gepaste wijze de officiële openingshan-
deling verricht van de Nationale Veteranenbegraafplaats 
en het herdenkings- en educatiecentrum in Loenen. 
Onlangs is er een magazine uitgebracht over de realisatie 
van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen en het 
herdenkings- en educatiecentrum. Wat dit betekent voor 
de veteraan kunt u vinden op  https://veteranenbegraaf-
plaats.org/. 

AGENDA (VETERANEN) ACTIVITEITEN 2021
Door de grote vooruitgang die nu geboekt wordt zijn er 
weer mogelijkheden om het een en ander in een afgeslank-
te vorm door te laten gaan.
Vooralsnog is dit de laatst bekende informatie. 
• 26 juni de Nederlandse Veteranendag zal ook in 2021 

in aangepaste vorm plaatsvinden. Dat betekent in ieder 
geval geen defilé. Verdere informatie vindt u t.z.t. op de 
eerder genoemde websites en Facebook pagina;

• 11 september deelname aan de Reünie Veld- en Rijdende 
Artillerie (voor alle artilleristen en allen die bij de artil-
lerie hebben gediend) op de Legerplaats bij Oldebroek. 
Hoe je kunt inschrijven volgt op Sociaal Media en de di-
verse websites zoals www.artillerieveteranen.nl, www.
veteranenartillerie.nl   

• 11 september KFOR-2 41(NL) Arty Bn RA reünie, wil je 
je aanmelden zie Facebook pagina Kfor Arty  Bn Seedorf 
KFOR-2 (dit kan vanaf 21 juni)

• 21 september bestaat de mogelijkheid om via de AVA 
deel te nemen aan een ere-couloir van veteranen op 
Prinsjesdag in Den Haag. Er is nog geen indicatie of dit 
evenement door kan gaan. Hoe u zich kunt aanmelden 
leest u in de komende editie.

Dit is de agenda tot zover bekend. Wellicht dat er door het 
korps (Korps Veldartillerie, Korps Rijdende Artillerie of het 
Korps Luchtdoelartillerie) waartoe U behoort nog aanvul-
lende bijeenkomsten worden georganiseerd maar die bij 
ons (nog) niet bekend zijn. Heeft u geplande evenementen 
die u graag met ons wilt delen dan graag een mailtje naar 
hdgbosch@gmail.com
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HISTORISCHE COLLECTIE GRONDGEBONDEN 
LUCHTVERDEDIGING

Ten zuiden van Vredepeel, een kerkdorp binnen de gemeente Venray, ligt de Lui-
tenant-generaal Bestkazerne (LBK), de voormalige vliegbasis De Peel. In de Peel-
streek werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog zwaar gevochten. Een deel 
van de aanvliegroutes richting Duitsland voerde over de gemeente Venray en het 
was dan ook niet vreemd dat de Duitse bezetters in deze regio een deel van hun 
luchtverdediging hadden gevestigd. De geallieerde toestellen werden belaagd door 
Duitse nachtjagers van het vliegveld in Venlo. Aan beide zijden waren verliezen te 
melden en heel wat vliegtuigen stortten neer of werden gedwongen een noodlanding te maken. In de huidige 
gemeente Venray vonden enkele tientallen crashes en noodlandingen plaats, elk met hun eigen verhaal. In 
totaal kostten de crashes 56 bemanningsleden het leven, waarvan 8 Duitsers en 48 geallieerden.

VLIEGTUIGCRASHES TIJDENS DE TWEEDE WE-
RELDOORLOG OP DE LBK
Ook binnen het hekwerk van wat nu de LBK is, zijn in de 
oorlogsjaren twee toestellen neergestort. Naar aanleiding 
van het artikel over de artillerie schiettest die hier in 1942 
plaatsvond (zie Sinte Barbara 2017) is er bij de HCGLVD 
een vraag binnengekomen of er meer over deze vliegtuigen 
bekend is.

Op bovenstaande kaart ziet u in zwart de contouren van 
de Luitenant-generaal Bestkazerne te Vredepeel. Nader 
onderzoek heeft uitgewezen dat op 1 september 1941 een 

Handley Page bommenwerper is neergeschoten, de resten 
zijn bij nr 1 op de kaart terechtgekomen. Op 7 januari 1945 
is bij nr 38 een De Havilland Mosquito neergestort ten ge-
volge van motorpech.

Nadere informatie met betrekking tot beide gebeurtenis-
sen. 

HANDLEY PAGE HAMPDEN MK I
De Handley Page Hampden was een Britse middelzwa-
re bommenwerper die in de Tweede Wereldoorlog door 
de RAF werd gebruikt. De Hampden was, samen met de 
Whitley en Wellington bommenwerpers, betrokken bij 
de eerste aanvallen op Duitsland. Het prototype van de 
Hampden voerde zijn eerste vlucht uit op 21 juni 1936. Er 
zijn ongeveer 1500 exemplaren van dit toestel gebouwd. 

OPERATIONELE GESCHIEDENIS
De eerste aanvallen met Hampdens werden op 4 septem-
ber 1939 uitgevoerd met als doelwit de Duitse vloot. Geen 
van de afgeworpen bommen trof doel. De Hampden was 
een goed manoeuvreerbaar vliegtuig, maar bleek onvol-
doende bewapening te hebben om ingezet te worden bij 
dagoperaties. Daarom werd na 18 december 1939 besloten 
dit vliegtuig voortaan als nachtbommenwerper in te zet-
ten. Een van de meest bekende missies met de Hampden 
was de aanval op het Dortmund-Eemskanaal bij Münster 
op 12 augustus 1940. In de nacht van 25 op 26 augustus 1940 
namen de toestellen deel aan het eerste massale bombar-
dement op Berlijn. De Hampdens werden in 1942 terug-
getrokken uit dienst van het Bomber Command. Hierna 
werden de toestellen door het Coastal Command gebruikt 
als torpedobommenwerper en verkenningsvliegtuig.
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Rol:  Bommenwerper
Bemanning 4
Ingezet:  1938-1945 (VK)
Lengte:  16,20 m
Hoogte:  4,53 m
Spanwijdte: 21,01 m
Leeg gewicht: 5310 kg
Motoren: 2 Bristol Pegasus XVIII, 1000 pk
Bewapening: 6 x 7,7 mm mitrailleurs

Datum:  31 Aug / 1 Sep 1941. Het toestel steeg om 
  20.15u op vanaf RAF Scampton. 
Missie:  Het bombarderen van het spoorweg-
  complex in de stad Keulen
Serienummer: AE187
Call Sign: OL-L 
Eenheid: 83 SQN RAF
Neergestort: tussen 23.45u en 02.00u
Oorzaak: neergeschoten door Feldwebel Richard 
  Launer 2./NJG 1 (Messerschmidt 110)
Crashlocatie: Meerselse Peel
Bronnen: “Chorley W.R. Bomber Command Losses 
  1941” page 134
  Vliegtuigcrashes en noodlandingen 
  1940-1945 in de gemeente Venray” 
  door Ruud Wildekamp 
Bemanning: 
piloot F/Sgt R.C. Plaistowe   30 jr
Co-piloot Sgt A.J. Sommerville Woodiwis onb.
Radio-operator/boordschutter Sgt J. Hughes onb.
Radio-operator/boordschutter Sgt R.B. Scott 26 jr
Alle 4 zijn bij de crash om het leven gekomen en liggen 
begraven op de oorlogsbegraafplaats van het Gemenebest 
te Eindhoven-Woensel. 

Boven Bakel werd de Hampden in brand geschoten door 
Feldwebel Richard Launer en het toestel boorde zich daar-
op in volle vaart met de neus in de grond. Voor Launer was 
dit zijn eerste overwinning. Volgens een ooggetuige sprong 
de bemanning kort voor de inslag uit het toestel, maar het 
was te laat en de vier bemanningsleden vonden de dood. 
De Duitsers, die in de nabijheid een batterij zoeklichten 
bedienden, waren snel ter plekke en zetten de omgeving af. 
Enkele soldaten doorzochten in opdracht van een Duitse 
majoor het enige huis in de buurt op zoek naar overleven-
den, die echter niet meer werden gevonden. Vrij snel na de 

komst van deze Duitsers arriveerden hoofdagent van poli-
tie L.H. Janssen en de wachtmeesters van de Marechaus-
see, J.A. Delissen en G. Schoonderbeek op de plaats van het 
ongeval. Zij konden niets anders rapporteren dan dat de 
gehele bemanning was omgekomen.
Er is een rapport verschenen over deze crash door de 
dienstdoende Politieofficier Leonardus Hubertus Janssen 
uit Venray. Om een lang verhaal kort te maken schrijft hij 
dat de crash locatie 7 kilometer west-zuid-west van Venray 
en 4 kilometer noordelijk van de weg Venray-Deurne was, 
tegenover het plaatsje Ysselsteyn.  De bemanning van de 
AE187 wordt herdacht op het oorlogsmonument in Yssel-
steyn. 

Nachtjagdgeschwader 1 (NJG 1) was een Duitse nachtja-
ger-wing, geformeerd op 22 juni 1940. Aan het eind van de 
oorlog bleek het de succesvolste eenheid nachtjagers met 
ongeveer 2,311 overwinningen. De eenheid van Feldwebel 
Launer was gestationeerd op vliegveld Venlo.
Feldwebel Richard Launer behalde 10 overwinningen in 
een luchtgevecht. Geen verdere informatie bekend.

De Messerschmitt Bf 110, officieus de Me 110, was een twee-
motorige zware jager/ jachtbommenwerper. Hij was bewa-
pend met twee MG FF 20 mm kanonnen, vier 7.92 mm MG 
17 machinegeweren en voor zelfverdediging met een 7.92 
mm MG 15 machinegeweer of een dubbelloops MG 81Z. 
Toen  Britse bommenwerpers overgingen op nachtbom-
bardementen werden enkele Bf 110 eenheden omgevormd 
tot nachtjagers, een rol die goed bij het vliegtuig paste. Ini-
tieel naar het doel geleid door een Freya radar ontwikkelde 
het toestel zich vanaf 1942 tot een formidabele, met radar 
uitgeruste nachtjager.  
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The Junkers Ju 88 was een tweemotorig multirole ge-
vechtsvliegtuig, er zijn meer dan 6,000 Ju 88s gebouwd. 
De Ju 88C was oorspronkelijk bedoeld als jachtbommen-
werper en zware jager. De C-serie had a metalen neus, met 
daarin een 20 mm MG FF kanon en drie 7.92 mm MG 17 
machinegeweren. 
De C-6 had krachtigere motoren en een hogere zelfverde-
digingcapaciteit (enkele of dubbele patroonbandgevoerde 
7.92 mm MG 81 of 13 mm MG 131 in plaats van trommelge-
voerde MG 15 machinegeweren).

The C-6 nachtjager was initieel uitgerust met de FuG 202 
Lichtenstein BC UHF band airborne onderscheppingsra-
dar, die gebruik maakte van de complexe 32-dipole Ma-
tratze antennes. De eerste vier C-6 nachtjagers  werden be-
gin 1942 uitgeprobeerd. De testen waren succesvol en het 
vliegtuig werd in productie genomen. 

 
 
DE HAVILLAND DH.98 MOSQUITO B MK 25

 

Rol:  Bommenwerper
Bemanning 4
Ingezet:  1938-1945 (VK)
Lengte:  16,20 m
Hoogte:  4,53 m
Spanwijdte: 21,01 m
Leeg gewicht: 5310 kg
Motoren: 2 Bristol Pegasus XVIII, 1000 pk
Bewapening: 6 x 7,7 mm mitrailleurs
 
Datum:  7 jan / 8 jan. Het toestel steeg om 20.45u 
  op vanaf vliegveld Bourn te Cambridge-
  shire
Missie:  Het bombarderen van de stad Hannover
Serienummer: KB407
Call Sign: CR-R
Eenheid: 162 SQN RAF
Tijdstip neergestort: 8 januari, 20.45u
Oorzaak: problemen met brandstoftoevoer naar de 
  motoren
Crashlocatie: Venray
Bronnen: http://www.airhistory.org.uk/dh 
Bemanning: 
piloot  F/WO W.J.H. Henley 
Radio-operator/boordschutter F/Sgt J. Clark

In de avond van 7 januari 1944 startte de Mosquito Mk.X-
XV (KB407, CR-R) van het 162 Pathfinder Squadron voor 
een missie naar de Duitse stad Hannover. Samen met nog 
53 andere Mosquito’s was het de bedoeling een secundai-
re aanval op deze stad uit te voeren. Primair doel voor die 
nacht was München, waarheen 654 bommenwerpers wer-
den gezonden.

Aan boord van de KB407 bevonden zich Warrant Officer 
William John Henry Henley en Sergeant J. Clark. Beiden 
behoorden tot de Royal New Zealand Air Force. Aanvan-
kelijk verliep de vlucht zonder problemen, maar boven het 
oosten van Noord-Brabant haperden beide Rolls Royce 
Merlin-motoren, om vervolgens af te slaan. Ondanks ver-
woede pogingen de motoren opnieuw te starten, lukte dit 
niet. Al snel werd duidelijk dat er een onderbreking was 
in de brandstofaanvoer. Ondanks dat er nog voldoende 
brandstof aan boord was, besloot het tweetal te springen.

Een van hun formatieleden, Flight Lieutenant A.J. 
Marshall, vernam over de radio nog het bericht dat ze de 
Mosquito verlieten. Beiden kwamen zonder problemen in 
de omgeving van Venray aan de grond op gebied dat al eind 
oktober was bevrijd.

Drie dagen later waren zij weer terug op Bourn, waar ze 
gestart waren. De verlaten Mosquito kwam om 20.45 uur 
neer bij de Bakelsedijk in Ysselsteyn, op een punt tussen de 
Middenpeelweg en de gemeentegrens met Deurne.

De Matratze 32-dipool antenne voor de Lichtenstein UHF ra-
dar
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