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Voorwoord
Na het lezen van de boeken van het Instituut voor Militaire Geschiedenis, inmiddels Nederlands Instituut voor Militaire Historie, over de periode van de
Koude Oorlog (Met de blik naar het Oosten) en over de geschiedenis van 325
jaar veldartillerie, trok ik de conclusie dat het belangrijkste over de recente
historie van de koninklijke landmacht (KL) wel was verteld. Althans voor
degenen die met name belangstelling hebben voor de Nederlandse artillerie
tijdens en na de politionele acties in Nederlandsch Indië. Immers, het enige dat
ontbrak waren de persoonlijke lotgevallen of ervaringen, de inhoud van het
‘beroep’ van veldartillerist, en de werksfeer die binnen bepaalde militaire eenheden heerste. Maar die erbij zijn geweest kennen reeds de ins en outs, en de
rest zou het toch niet helemaal begrijpen of geen interesse hebben, meende ik.
Het boek Einde oefening van kolonel b.d. Felius bracht me alsnog op andere
gedachten. Wat door de ogen van een infanterist gezien en beschreven een
goed beeld oplevert van het beroep van een landmachtofficier in ‘vredestijd’
tijdens de Koude Oorlog, bestrijkt slechts een deel van die landmacht en van de
veronderstelde behoefte aan vastlegging van het alledaagse uit die turbulente
periode. Zo was de veldartillerie een groot en belangrijk Wapen met relatief
veel (reserve)officieren. Inmiddels is de omvang afgenomen van 24 afdelingen
met vuurmonden van verschillende kalibers, raketten en ‘technische’ doelopsporingsmiddelen (de antitankbatterijen en latere MLRS-batterijen niet meegerekend) tot binnenkort drie afdelingen Panzerhaubitze.
De unieke aspecten van de veldartillerie die tussen 1960 en 1990 een geweldige
modernisering heeft doorgemaakt, hebben niet alleen te maken met kanonnen,
technologie en getallen, maar vooral met mensen, gevoelens, vakkennis en de
dreiging van de verwachte tegenstander. Dit boek beoogt dan ook met name de
menselijke maat weer te geven van het leven van een artillerie-officier in die
jaren, zonder al te diep in te gaan op bepaalde privé gebeurtenissen.
In het verhaal worden enkele vrouwen aangeduid, die passen in de balans van
het zichtbare bestaan in uniform tegenover andere ‘onzichtbare’ en emotionele
belevingen buiten de dienst of tussen mijn oren. Die keuze vormde aanvankelijk een dilemma, omdat voorvallen op het emotionele vlak niet alleen grote
invloed kunnen hebben op het functioneren als beroepsmilitair maar tevens op
overige relevante activiteiten en beslissingen. Daarnaast spelen factoren als
karakter, (militair) milieu, verwachtingen, ambitie en gezondheid soms een belangrijke rol, zoals het boek van Felius en eveneens van generaal b.d. Boekholt
illustreren. Voor mij geldt dat de militaire loopbaan van 1964 tot 1999 samenviel met diverse nevenactiviteiten en enkele privé drama’s, en zeker niet als de
bekende nachtkaars is geëindigd. De beschreven gebeurtenissen waren vaak zo
ingrijpend dat ze tot nu toe de rode draad in mijn bestaan vormden.
Vuur geëindigd! geeft in fragmentarische beelden een nagenoeg volledige impressie van de actieve diensttijd van een veldartillerie-officier
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tijdens de Koude Oorlog en daarna, waarin de technische en militairsociologische omstandigheden zijn verweven en eveneens de tactische
ontwikkelingen worden geschetst .
De cursieve gedeelten bevatten achtergrondinformatie dan wel een
toelichting op bepaalde militaire begrippen en procedures. Daarbij
wordt soms afgeweken van de chronologische volgorde. Teneinde mijn
herinneringen te toetsen, heb ik dankbaar gebruik gemaakt van enkele
‘meelezers’ waaronder de generaal-majoor b.d. J. Th. Bruurmijn en
adjudant G. de Bont.
Naast het geven van uitleg aan mijn kinderen en een toelichting aan (historisch)
geïnteresseerden, is het boek tevens een verantwoording aan twee groepen collega’s.
In de eerste plaats aan de officieren, onderofficieren, soldaten en burgermedewerkers binnen Defensie, die mij in uiteenlopende omstandigheden hebben
vertrouwd, gehoorzaamd, en hun kennis hebben overgedragen of hun kameraadschap getoond.
En ten tweede aan degenen die de minder aangename kanten van mijn compromisloze karakter hebben moeten verdragen dan wel door mij tekort zijn
gedaan. Dat is niet meer terug te draaien, maar wellicht zal de inhoud van dit
boek het gezegde bevestigen:
Wie alles weet, begrijpt veel en kan ook veel vergeven.
Lezers die menen dat ik in alle onbescheidenheid misschien te veel naar mezelf
toe schrijf of overdrijf, mogen dat denken. Mits ze tevens willen beseffen dat
de geselecteerde fragmenten - afgezien van weggelaten details - werkelijk hebben plaatsgevonden, naast vele andere gebeurtenissen, en een zeer intense en
veranderlijke periode van meer dan 35 jaar beslaan.
Voorts ben ik inderdaad terughoudend geweest in het beschrijven van mijn
donkerste uren en van mijn afkeer van bepaalde figuren. Met degenen die mij
reeds kennen, maar door dit boek een ander beeld kunnen krijgen, deel ik hun
eventuele teleurstelling. Dit is het echte verhaal, volgens mijn herinneringen,
en volledig in overeenstemming met het sterrenbeeld schorpioen.

Waalwijk, 20 november 2005
2e druk, 20 november 2006

Leo J.J. Dorrestijn
kolonel der Artillerie b.d.
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Inleiding
De explosie van het knalgas had voorgoed mijn gezichtsvermogen kunnen vernietigen. Het afgesneden puntje natrium trok eerst een speedboat-spoor over
het water in de wasbak en deed toen het onverwachte. In het laboratorium waar
ik werkte aan onder meer het rokzadel (fietszadel voor dames), waren voldoende beschermingsmiddelen voorhanden, maar die gebruikte ik in mijn
lunchpauze niet. Het bijna antieke flesje met zuiver natrium had mijn aandacht
getrokken na de betreffende lessen scheikunde op de avond-HBS. De gevolgen
waren bijna onomkeerbaar: het ontstane natriumloog brandde een gat in mijn
jas, overhemd en arm van enige millimeters diep. Maar ook mijn ogen en de
huid daar omheen werden geraakt. Het brandde zo erg dat ik ze haast niet kon
openen om er een waterstraal op te richten. Die tegenactie was puur geluk,
want in het ziekenhuis mocht ik een kwartier wachten bij de Eerste Hulp.
Kennelijk waren mijn ogen al afgeschreven, doch de littekens bleken later net
naast de pupil te zitten.
Mijn eerste ervaringsles heb ik toen geleerd: het vermijden van belastende of
gevaarlijke situaties is niet altijd mogelijk, ongeacht voorzorgen en controles.
Wat telt is gezond verstand en een zinnige reactie als er paniek uitbreekt.
Dit heb ik desondanks jaren niet in praktijk kunnen brengen, vooral omdat het
vertrouwen in mijn eigen oordeel daarvoor eenvoudigweg ontbrak. Dus niet dat
ik cool of zelfs laf was, maar ik verwachtte altijd dat iets eerst erger moest worden voordat het beter ging of ingrijpen noodzakelijk werd. Die enigszins afwachtende, prudente houding is in mijn kapiteinsjaren door een noodlottige gebeurtenis omgeslagen in het tegenovergestelde.
Dit merkwaardige beschroomde gedrag heb ik zelf nooit helemaal begrepen, omdat ik in mijn jeugd van bruggen sprong, mijn roeiboot liet
voortslepen door binnenvaartschepen op de Vecht, zeilde en kanode op
open water, een verdrinkend kind uit het water haalde, en scherpe
munitie van de Bussumer heide (op de schietbanen gevonden) mee
naar huis nam om te demonteren. Gevaar kenden we niet en op een
dalende weg in de Ardennen bereikten we met fiets plus bagage snelheden boven de 50 km/u.
Bij een busongeluk in Den Haag ontdekte ik niet de enige te zijn geweest met een bepaalde geremdheid. De bus was vol met militairen op
weg naar het station en reed over een meisje heen. Toen de chauffeur
stopte stapte iedereen uit en liep, zonder om te kijken, naar de treinen.
Op mijn aanwijzingen startte de chauffeur en draaide achteruit, zodat
het meisje vrij kwam te liggen. ’s Nachts kwam er toch een reactie.
Ziektes als geelzucht, voorhoofdsholte-ontsteking en chronische keelontsteking
hadden mijn studie aan de HTS voor elektronica in Hilversum afgebroken en
me gestimuleerd een ‘veilige’ beroepskeuze te maken, liefst in een bedrijf met
interne opleidingen. Met mijn technische belangstelling kon ik misschien bij de
luchtmacht terecht, hoopte ik, nadat ik bij Philips was afgetest.
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Na het lezen van vele oorlogsboeken was ik bovendien van mening dat als iemand lichamelijk en psychisch geschikt was, hij een goede reden moest hebben
om geen beroepsmilitair te willen worden tijdens de Koude Oorlog.
De Hongaarse opstand in 1956 had ik met grote aandacht gevolgd en kolonel
Pal Maleter was mijn held. Uit het gesprek met de militaire voorlichtingsfunctionaris kwam toen het advies om voor de KMA* te opteren en daartoe alsnog het HBS-diploma te gaan halen (ik was met Mulo-B naar de particuliere
HTS-E overgestapt).
Het Goois Avondlyceum kenmerkte zich door de grote motivatie van
docenten en studenten. Dat een medestudent die een punt te weinig
voor wiskunde haalde daardoor geen tandarts kon worden, was voor
iedereen teleurstellend. Tja, een tandarts moet nu eenmaal goed kunnen rekenen...
Dramatisch was - naast de moord op president Kennedy - de dood van
een beroepsonderofficier van de luchtmacht, die graag officier wilde
worden. Hij was een klasgenoot op de avond-HBS en na te zijn gezakt,
deed hij het examenjaar over, slaagde alsnog en verongelukte op weg
naar huis.
In die tijd werd ik voor het eerst echt verliefd. Het meisje was echter niet
katholiek, maar bereid het ‘zonodig’ te worden. Bovendien had ik nauwelijks
geld om haar mee uit te nemen, anders dan achter op de fiets. Want met nog
vijf jongere broers en een zusje, behoorde mijn salaris tot het gezinsinkomen.
Hoewel ik een uitnodiging kreeg voor haar bruiloft, kon ik het niet opbrengen
er heen te gaan. En dit zou niet het laatste litteken op mijn ‘ziel’ worden.
Na drie jaren ‘s avonds studeren en overdag werken slaagde ik als nummer 2
voor het landelijke avondschoolexamen HBS-B, mede dankzij een kleine wiskundeknobbel. Daarna was er werkelijk geen gelegenheid me ergens op voor te
bereiden. Behalve fietsen deed ik in die jaren weinig aan sport. Het zeilen op de
Loosdrechtse plassen was vooral een gezellig familiegebeuren, met name in de
zomermaanden. En aan zeezeilen, zoals mijn broers, waagde ik me niet.
Eerder werd ik al gekeurd voor de dienstplicht, maar kan me niet herinneren
dat er een aanbeveling voor de (onder)officiersopleiding uit kwam. Mijn oudere broer was als dienstplichtige naar Suriname geweest, waardoor ik vermoedde dat een goede conditie belangrijk was. Daarom nam ik een keer de trein naar
Amsterdam, waar mijn grootouders woonden, en ging parallel lopend aan de
oude rijksweg terug naar Bussum.
Deze broer kreeg in Suriname de gelegenheid om de bauxietmijnen van
de Suralco te bezoeken, waar hij de graafmachines aan het werk zag,
die hij van zijn tekentafel kende. Verder maakte hij er kennis met het
Parbo-bier en met de familie Douwes Dekker die hem - zoals meerdere
Hollandse families deden - voor de vrije weekends een ‘thuis’ bood.
Zijn verhalen en dia’s na terugkeer waren schitterend.
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De antwoorden bij de aanname-adviescommissie moest ik ter plaatse bedenken.
Op de vraag wat ik zou gaan doen indien niet bij de KMA aangenomen, was
mijn reactie dan eerst naar de KMS (onderofficiersopleiding) in Weert te willen. Dit laatste bleek niet nodig, want ik mocht kiezen uit militaire administratie, artillerie, piloot en nog iets bij de luchtmacht. Na de geruststelling dat ik
eventueel van opleiding kon wisselen, koos ik voor de artillerie. Achteraf heb
ik daar geen spijt van gehad, ondanks het vage idee dat ik bij de luchtmacht
meer begrip zou hebben ontmoet. De veldartillerie was waarschijnlijk het
meest verstarde landmachtonderdeel in die jaren; de luchtdoelartillerie had de
modernisering reeds eerder ingezet. Kritische opmerkingen werden niet altijd
op prijs gesteld, zoals ik nog vele malen zou ervaren.
Overigens heb ik me regelmatig gestoord aan bepaalde tafel- en bargesprekken waarbij terechte kritiek werd geuit, maar de spreker niet
van plan was die op papier te zetten. Geen ophef maken, niet opvallen
en vooral je superieuren te vriend houden, leek in die tijd de normale
loopbaanstrategie. Deze houding ergerde me nog méér dan het geklets
over collega’s, geld, bevorderingen en echtscheidingen.
Het waren voor een deel vrij eenzame jaren, omdat ‘dissident’ gedrag systematisch werd tegengegaan en soms zelfs afgestraft. Zoals uit de hierna beschreven
ervaringen valt op te maken, waren weinig oudere officieren bereid mijn nogal
sombere kijk op de toekomstige werkelijkheid zondermeer over te nemen, of te
ondersteunen, in plaats van deze af te doen als ongeoorloofde kritiek op eventueel bestaande tekortkomingen. Daardoor werden (kleine) verbeteringen mede
afhankelijk van het oordeel en de inzet van enkele ranggenoten die niet bang
waren om eveneens voor hun mening uit te komen. Op papier lijkt dit nu een
tamelijk negatieve situatieschets, doch de feiten spreken voor zich.
Ten gunste van mijn motivatie is de waardering van artilleriecommandanten,
beoordelaars en andere collega’s tenslotte niet uitgebleven, waarvoor ik hen
nog steeds erkentelijk ben. En voorts heb ik regelmatig ook interessante functies buiten de artillerie vervuld. De belangrijkste positieve belangstelling kwam
onder meer van de toenmalige majoors Couzy, Hoff en Van Erven, de oversten
Bruurmijn, De Konink, Damen en Den Hertog, gevolgd door de kolonels De
Kruyf, Müller, Oldenziel, Feenstra Kuiper, Sluiter en enkele generaals, evenals
van vele subalterne (vak)officieren en onderofficieren.
Hoewel ik tegen mijn bedoelingen in geen echte troepenofficier ben geworden,
waren de artilleriefuncties de bevestiging van een juiste beroepskeuze. Vandaar
de titel van dit boek, bekend bij iedere veldartillerist en meestal van toepassing
op een effectief uitgevoerde vuursteunmissie.
* Koninklijke Militaire Academie (de betekenis van afkortingen
wordt niet telkens vermeld, maar is terug te vinden in de bijlage)
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Hoog bezoek bij de Senaat

AMX-batterij in opmars
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Hoofdstuk 1: KMA 1964 – 1968
Onbedoelde verspilling
De KMA bleek een vrij onaangenaam tussenstation om meer dan een reden.
Er was eigenlijk nergens voldoende tijd voor, waardoor het wetenschappelijke
niveau van de nieuwe vier-/vijfjarige opleiding soms bedenkelijk laag bleef.
De eerste studiejaren waren bovendien gericht op selectie, waardoor nagenoeg
2/3 van de jaargenoten afviel, mede vanwege de onvolwassen benadering van
de cadetten in een tamelijk intimiderende internaatsfeer. De overdreven fysieke
elementen, te veel nutteloze vakken (ongeveer de helft van het totaal) en de
grote onvrijheid - zowel door het gebrek aan zakgeld als door de verouderde
discipline - maakten het voor mij tot deels verspilde jaren. Alleen de sport, het
Cadettencorps, enkele algemene vakken en de militaire techniek vond ik aantrekkelijk.
De meeste cadetten, met name van de technische studies, hadden geen enkele
behoefte om een jaar te doubleren en voelden enig medelijden met degenen die
de 5-jarige opleidingsrichtingen moesten volgen. Verder had ik aanvankelijk
weinig op met een aantal ouderejaars. De term ‘van rijkswege opgedrongen
collega’s’ kende ik nog niet. Met mijn 21 jaar en vier jaren werkervaring, waarvan een jaar als assistentaccountant, had ik er moeite mee op straat te worden
gecorrigeerd omdat de bovenste knoop van mijn regenjas niet dicht zat.
Bovendien is voor iedere geboren Amsterdammer formalistisch gezag een
Fremdkörper dat per definitie wordt aangevochten alsof het een ongewenste
bacterie betreft. Het idealisme won het echter van mijn aangeboren cynisme.
Een van mijn zes broers merkte ooit op dat ik het niet lang had uitgehouden in
de krijgsmacht, indien ik geen officier was geworden.
Desondanks was ik bereid me te onderwerpen aan het ‘systeem’ om een goed
militair te worden. Het idee, buitengewoon verlof te vragen om afscheid te
nemen van mijn HBS-leraren en klasgenoten, kwam zelfs niet bij me op. In de
eerste maand werd immers geen verlof verleend, dus schreef ik alleen een brief
en schaam me nog over deze Befehl ist Befehl houding.
Het was mijn overtuiging dat het Sandhurst-systeem van een tweejarige
opleiding op hbo-niveau beter kon worden toegepast. Ook dan is het
mogelijk om te ‘leren studeren’. Immers, de toenmalige civiele vervolgopleidingen sloten (nog) niet goed aan op de KMA, zodat na enkele
jaren praktijk een ‘wetenschappelijk’ overbruggingsstudiejaar wél de
gewenste aansluiting had kunnen bieden voor een universitair vervolg.
Bovendien hadden de meeste cadetten geen behoefte aan de wetenschappelijke studie en was de hogere krijgsschool nog ver weg.
Voorts zou bij een verkorte KMA-studie enige extra tijd beschikbaar
zijn gekomen voor de ‘applicatiecursus’ bij een wapenschool ter voorbereiding op m.n. de luitenantsfuncties. Dit laatste werd in 1969 reeds
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gerealiseerd door de SMO-cursus in te voeren voor de specialistische
militaire opleiding.
Het begon al goed op de eerste avond van de ‘feuttijd’. Feut of stier was de
aanduiding van een cadet die nog niet was toegelaten tot het Corps. Sinds mijn
ontgroening op de HTS had ik me voorgenomen alleen onder extreme dwang
mee te doen aan kuddegedrag. Om tien uur ‘s avonds heb ik de heren ouderejaars daarom een prettige avond gewenst met de mededeling dat ik ging slapen,
omdat ik weer vroeg op moest. Vol ongeloof liet men mij begaan totdat ik een
half uur later van mijn bed werd gelicht. Hun woede was niet gespeeld, maar ik
zal hun kinderachtige wraak hier niet beschrijven. Het was voor mij aanleiding
om aan mijn lotgenoten te vragen of we alles moesten accepteren.
Zij onderwierpen zich in het algemeen gewillig aan het ‘feuten’ (ontgroeningsprogramma) dat beslist ook leuke elementen kende. Met name het zingen en
aanleren van allerlei Corpsuitdrukkingen wogen op tegen het geschreeuw, de
vernederingen, de schaarse maaltijden en de korte nachten. Na enkele dagen
ontstond er toch een soort gewenning onder ons ‘stieren’ en deed zich vooral
het gebrek aan slaap voelen. Overigens bleek nachtrust het kostbaarste van de
gehele KMA-tijd. Het was niet ongewoon dat cadetten staande in slaap vielen
tijdens de treinreis naar huis in het weekeinde.
De dreigende ‘stierenopstand’ werd helaas door de ouderejaars onderdrukt met
chantage. Ook ik was daar uiteindelijk gevoelig voor, want toen betekende
uitsluiting door het Corps nog min of meer automatisch verwijdering van de
KMA. Hoewel men zei respect te hebben voor mijn rol bij de opstand, werd ik
maandenlang extra gefeut tot in december. En geen jaargenoot die, zover mij
bekend, het voor mij opnam... totdat vermoedelijk de (adviseur van de) Senaat
ingreep en aan de schandelijke situatie een einde maakte.
De afkeer van een systeem dat beoogde mensen mentaal te breken en daarna
aangepast te maken, ben ik niet meer kwijtgeraakt. Overigens een nuttige les:
onderschat nooit degenen die menen te weten wat ‘goed’ voor je is...
Tijdens de ontgroening in het jaar daarop heb ik me alleen bezig
gehouden met het observeren van uitwassen, want in het feuten zelf
mochten we nog geen rol spelen.
Voor opname in de cadettenwapenvereniging De Artillerist moesten eveneens
‘proeven’ worden afgelegd. Mijn belangstelling was minimaal en de opdracht
om iets wetenswaardigs over Prins Maurits op papier te zetten, resulteerde in
enkele handgeschreven velletjes. Later zou ik nog tientallen artikelen en studies
over de toekomst van de artillerie schrijven.
Daarna begon, naast de militaire opleiding, de studie in een ijzeren ritme.
Overigens kwam het voor dat na terugkeer van een nachtelijke oefening eerst
de uitrusting in orde werd gemaakt om vervolgens een wiskundetentamen af te
leggen. Reeds in 1830 ontstond een discussie over het nut van hogere wiskunde
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in de militaire studie; het was zelfs een hoofdvak waarop vele cadetten strandden. Wat de KMA-leiding hiermee beoogde is me nog steeds een raadsel.
Eigenlijk had ik het de gouverneur, luitenant-generaal der Genie Van
den Wall Bake, persoonlijk eens moeten vragen. Diep ontzag voor
(hoge) rangen bestond nog nauwelijks; we waren meer onder de indruk
van sergeant Houtekamer vanwege zijn stemgeluid en woordkeuze, dan
van een overste. Het juiste respect kwam eerst later, toen duidelijk
werd dat overste voor de meeste van ons de eindrang zou worden.
Twee volstrekt tegengestelde voorvallen in het eerste jaar deden me besluiten
niet vrijwillig te vertrekken. Een aantekening van mijn hand over de onbalans
tussen de wetenschappelijke studie en het systematische slaapgebrek, werd
door de ‘vaste staf’ serieus genomen en leidde tot een goed gesprek met de
aimabele kapitein d’Arnaud van Boeckholtz. Het moet bij hem thuis zijn geweest, want ik herinner me zijn echtgenote die een bijzondere indruk op mij
heeft gemaakt. Het idee dat ook normale mensen kozen voor het militaire beroep, was voor mij enigszins geruststellend.
De invloed van slaapgebrek op het functioneren van en blijvende veranderingen in de hersens, is wetenschappelijk onderzocht. In die jaren
waren dergelijke studies nauwelijks bekend en nu nog vraag ik me af
welke relatie er zou kunnen bestaan tussen onvoldoende nachtrust gedurende een lange periode van veeleisende militaire werkzaamheden
en traumatische verschijnselen achteraf.
Het aantal zelfmoorden dan wel de jonge leeftijd bij overlijden onder
voormalige commando’s, verzetsstrijders en Vietnam-veteranen, hebben me geïntrigeerd. Het menselijke incasseringsvermogen stelt zelf
zijn grenzen.
Volgens mij was dit aspect de enige rechtvaardiging om met 55 jaar de
parate militaire dienst te moeten/mogen verlaten. Doch daartoe had
ook een systeem van ‘tropenjaren’ kunnen worden gehanteerd, zoals
uitzending factor 2, en parate functies factor 1,5. Daarmee had ik pas
op de leeftijd van 58,5 jaar de actieve dienst ‘mogen’ verlaten.
Een onderzoek over slaapdeprivatie heeft aangetoond dat iemand
langdurig beletten te slapen zelfs als een vorm van martelen kan
worden aangemerkt, met name bij vrouwelijke militairen.
Ook bij krijgsgevangenenondervraging en bepaalde methodes van
‘hersenspoelen’ (politiek-ideologische indoctrinatie) zoals door communistische China, Noord-Korea en Noord-Vietnam gehanteerd, speelden langdurig slaapgebrek en systematische vervreemding (zelfbeschuldiging of ondertekende ‘bekentenis’) een rol.
De oefening ‘weerstand tegen ondervraging’ werd op dit punt aangepast en later geheel afgeschaft.
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Het tweede incident betrof een loze aantijging door een luitenant van de
Commandotroepen, die mijn inzet bij het ‘tijgeren’ (op de buik met armen en
knieën vooruit kruipen) te gering vond. Ik had daardoor al geïnfecteerde knieën
opgelopen, maar verder een uitstekende conditie, dus ik begreep werkelijk niet
wat hij bedoelde. Zijn arrogante reactie op mijn antwoord versterkte het voornemen me door niemand te laten ontmoedigen of opjutten. Wellicht was dit
effect zijn opzet, maar het is ook mogelijk dat hij in Nieuw-Guinea een mentale
knauw had gekregen en ons met commando’s verwarde. Het beeld van een
cadet die tijdens de opleiding uit een touwbaan op de KMA was gevallen en in
een rolstoel zat, bepaalde jarenlang mijn reserves tegenover wat later ‘grensverleggende activiteiten’ werden genoemd. Aan de Vierdaagse van Nijmegen
heb ik nooit meegedaan, terwijl mijn vader hem op zijn 85e nog liep.
Van de training in bajonetvechten herinner ik me alleen de waarschuwing ‘vijand achter’. Het bleek altijd misleiding te zijn, want de
stropoppen bewogen geen meter. Dat dit bloedeloze tijdverdrijf al
onder grensverleggende activiteiten viel, kan ik me achteraf wel indenken sinds de film ‘Mechanized death’ werd verboden vanwege de
schokkende beelden van verkeersslachtoffers.
Instructiefilms waren vaak Amerikaans, met vertaling, zoals ‘De ondergang van de B-compagnie’.
Het infanteriewerk te voet en later de afknijptraining (gevechtscursus) bij de
commando’s heb ik zonder morren volbracht, al ontging me wat dit met de
technische studie voor artilleristen te maken had. Lopen was geen probleem,
desnoods 10 km hard, en ook de klimtoren en hindernisbaan kon ik waarderen.
Vanaf die toren moest je door ‘abseilen’ of ‘tokkelen’ de begane grond weer
bereiken, waar de eerste keer enige zelfoverwinning voor nodig was. Van
hoogtevrees had ik weinig last en het slachten van een kip, waarbij de smaak
van vers bloed mocht worden getest, ging me eveneens goed af. Maar het
niveau van de gehele militaire opleiding kwam zelden boven dat voor een
onderofficier uit, zeker bij de praktische lessen. Het was meer een hobby, net
als pistoolschieten en parachutespringen in mijn luitenantsjaren.
Bepaalde delen van het KMA-complex hadden een eigen sfeer, mede
afhankelijk van de functie. Zo werd de oude HBS buiten het KMA terrein gebruikt als lesgebouw, terwijl het stafgedeelte boven de buitenpoort zelden door cadetten werd betreden. Daar op de ‘Blauwe Stoep’
heerste een voorname rust die afnam in de richting van de KA-vleugel,
waar door de korpsadministrateur maandelijks het zakgeld werd uitbetaald. In het Huis van Brecht - nu voornamelijk bibliotheek - bevonden zich onder meer de fourier, die later naar de oude HBS is verhuisd,
en de kleermaker. De laatste sprak bij het passen van mijn GT (galatenue) de wijze woorden: ‘jonker, over twintig jaar zult u begrijpen
waarom deze broeksband zo ruim bemeten is’. Alleen de boord is uiteindelijk gaan knellen...
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Er werden ook lessen elders gegeven, zoals onder meer natuurkunde en de rijopleiding Jeep op de Trip van Zoudtlandtkazerne. De schietbanen lagen bij het
Mastbos langs de ‘kinderkopjes’weg naar Galder en de Belgische grens.
Studie
De vierjarige technische studierichting bood een allegaartje aan vakken, naast
de militaire basisopleidingen. Op papier zag het er tamelijk indrukwekkend uit,
vandaar dat de studiegids het ‘sprookjesboek’ werd genoemd.
Onderstaand enkele voorbeelden.
Algemeen: psychologie, ethiek/filosofie, een moderne vreemde taal, contemporaine geschiedenis, internationale betrekkingen, communisme, democratie/
staatsrecht en leiderschap (wat naar de militaire opleiding doorschoof).
Technisch: hogere wiskunde, ballistiek, raketmechanica en ruimtevaartwiskunde, natuurkunde/elektronica, computertechniek, motorvoertuigtechniek.
Militair: krijgsgeschiedenis, strategie, tactiek, straf- en tuchtrecht, sociologie,
leiderschapstraining, gezondheidszorg (vooral hygiëne), artillerievuurmonden
(veld- en luchtdoelgeschut), radiozend- en ontvangapparatuur, radioprocedures
en later ook de ‘artillerieprocedure’.
Prof. dr. ir. Kooij heeft in meerdere opzichten een onvergetelijke indruk gemaakt. Hij was een self-made ruimtevaartdeskundige geworden nadat hij tezamen met Uytenbogaart in de oorlog de Duitse V2-raketten had geobserveerd.
Hun wetenschappelijke ‘mémoires’ zijn nu nog de moeite waard, mede omdat
prof. Kooij degene was die een theoretisch model voor de oorzaak en werking
van de zwaartekracht had ontwikkeld: de zgn. gravitonentheorie.
Zijn echte hobby was motorrijden, totdat hij een ernstig ongeluk had gekregen.
Hij kon lesgeven in het Engels, Duits en Italiaans, en zelfs sprak hij een beetje
Russisch. In het artillerieschietkamp (ASK) bij Oldebroek is een weg naar hem
vernoemd.
Op grond van zijn theorie had hij voorspeld dat er in het heelal (veel)
grotere snelheden mogelijk zijn dan die van het licht, omdat gravitonen
een soort energiepakketjes zijn met een onvoorstelbare snelheid en
penetratievermogen, die van alle kanten ‘druk’ uitoefenen bij het binnendringen van een voorwerp (afhankelijk van het soortelijk gewicht),
maar deels kunnen worden afgeschermd door een (grote) massa, bijv.
de aarde.
Toen dit snelheidscriterium in Moskou met een LASER-opstelling werd
bevestigd, ontving hij een rechtstreeks telegram in het Russisch. Een
docent van Poolse afkomst las het in de klas moeizaam voor, maar de
professor rukte het telegram in grote opwinding uit zijn hand en verbeterde diens vertaling.
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Zijn geheugen was fenomenaal. Bij aanvang van een les werd de theorie van de
voorgaande lessen kort samengevat en vervolgens keerde de professor zich
naar het bord om alles wat hij verder zei op te schrijven, inclusief de formules,
zodat zijn tempo door ons kon worden gevolgd. Hij begon daarbij met het laatste woord van de voorgaande les, zelfs als die weken geleden was geweest! Al
schrijvende hanteerde hij met zijn andere hand de wisborstel.
Lesgeven met de rug naar de klas was een doodzonde volgens de geldende ‘methode van instructie’, doch die was voor militaire docenten
en andere gewone stervelingen bedoeld.
De wiskundige formules op het gebied van de raketmechanica en astronomie
besloegen per stuk een halve bladzijde en gingen zonodig tot in de 5e dimensie.
Hij gaf er daarom de voorkeur aan individueel en mondeling tentamen af te nemen, zodat een student zich ter plaatse kon verbeteren. Na een telefonische oproep daartoe trachtte ik snel enkele formules in mijn geheugen te stampen en
ging hardlopend op weg naar zijn kamer. Dit was normaal op het KMA-terrein,
maar de professor stelde mijn gehijg bij binnenkomst niet op prijs. Meteen kon
ik een nieuwe afspraak maken, deze keer bij hem thuis. Daar werd ik door zijn
echtgenote hartelijk ontvangen; kennelijk gebeurde het vaker.
Hoe uitzonderlijk deze man was, bleek tijdens het tentamen. De professor werd
vanuit de Verenigde Staten gebeld over het narekenen van de uitkomsten van
een computerprogramma voor de ruimtevaart. Hoewel ik voor (militair) Duits
had gekozen, kon ik het gesprek redelijk volgen en was diep onder de indruk.
Zijn eerste vraag daarna was of ik iets van het gesprek had begrepen. Op mijn
bevestigende toelichting knikte de professor goedkeurend en ging verder met
het tentamen. Door het behaalde cijfer kon mijn dag niet meer stuk.
Of het een experiment was of twijfel aan onze geestelijke vermogens,
weet ik niet. Op een gegeven moment werd door de hogeschool in Eindhoven een zelf ontwikkelde intelligentietest uitgevoerd. Onze scores waren naar verluidt zo hoog dat ze niet werden gepubliceerd.
In hoeverre dergelijke gegevens zijn bewaard en later gebruikt voor
evaluatie, is evenmin duidelijk. Gelet op het gedrag van sommige ambitieuze generaals, had in het selectiesysteem beter de nadruk op sociale intelligentie gelegd kunnen worden.
In het boek ‘Jonkers’ van A. Stemerdink en ‘Studeren in uniform’
(redactie: P. Groen en W. Klinkert) valt te lezen welke tegenstrijdige
visies op de KMA, de wetenschappelijke vorming en het officiersberoep
bestonden, evenals welke politieke en persoonlijke invloeden zich daarbij lieten gelden. De eerdergenoemde discussie over het nut van hogere
wiskunde werd toen al meer dan 100 jaar gevoerd, naast die over het
internaatsysteem en de gedragscode. Het onderwerp vreemde talen
speelde vooral bij de opleiding voor de dienst in Nederlandsch Indië.
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De lessen Duits vonden plaats in het Sprachlabor: een moderne opstelling van
geluidsapparatuur, mede ter controle van onze uitspraak. De docent kon daarbij
meeluisteren en verstrekte stencils met het militaire jargon. Afgezien van de typische Corpsuitdrukkingen, was ik me niet eerder bewust van het bestaan van
(internationale) vaktaal en het belang van een goede beheersing daarvan. Mijn
belangstelling was echter gewekt en dat zou 40 jaar zo blijven.
Als ervaringsdeskundige heb ik inmiddels enkele militaire woordenboeken met Duitse, Engelse en Franse termen geschreven, evenals een
nieuwe versie van het KL-voorschrift met vaktermen, vertalingen en
definities. Tot mijn verbazing werd en wordt het bestaande VS 2-7200
(militair woordenboek) niet aan de cadetten uitgereikt.
Tijdens het eerste jaar sliepen we in het Kasteel op stapelbedden. Om rustig te
studeren moest worden uitgeweken naar de bibliotheek en het weekeinde. Zelf
was ik aan dergelijke primitieve omstandigheden al eerder gewend geraakt met
uitzondering van de noodzaak een agenda aan te schaffen voor het plannen en
bijhouden van alle door elkaar lopende activiteiten van studie, Corps, privé en
militaire verplichtingen. De luxe van een eigen kamertje in het moderne Prins
Bernhard Paviljoen, vanaf het tweede studiejaar, werd nog versterkt door de
aanwezigheid van gordijnen. Vooral ‘s zomers erg prettig.
De studie veroorzaakte geen problemen, omdat ik reeds gewend was aan de benodigde zelfdiscipline. Jaargenoten van de ‘lichtere’ studierichtingen brachten
regelmatig een (deel van de) nacht in de stad door. Uit onze contacten met andere studentencorpora bleek dit normaler te zijn dan ik had verwacht.
Voor het officiersexamen moesten meerdere werkstukken worden ingeleverd.
Mijn technische afstudeeropdracht betrof een onderzoek naar de ontvangst van
(stoor)signalen op een bepaald antennesysteem. De Yagi-antenne stond op het
platte dak van het nieuwe les- en docentengebouw H, en was te bereiken via de
brandtrap. Tientallen keren ben ik een deel van die trap op en af gegaan, want
het lukte niet om eenduidige resultaten te verkrijgen. De uitdrukking ‘10%
inspiratie en 90% transpiratie’ was tekenend voor mijn inzet. Ons artilleriejaar
van 14 man was intussen uitgedund tot 5, waarvan Hans Brouwer alsnog een
ingenieursstudie heeft afgerond. Dit afvalpercentage werd toen als normaal beschouwd en vormde geen reden tot evaluatie van de ‘massaproductie’structuur.
Joep Sevenstern slaagde in zijn verdere carrièreverloop als enige voor
het Generale Staf brevet na studie aan de HKS (hogere krijgsschool),
doch kreeg daarna enkele teleurstellingen te verwerken. Conform zijn
uitspraak ‘als ik geen generaal word, verlaat ik de dienst’ vertrok hij
vervolgens naar het bedrijfsleven voor een zeer succesvolle herstart.
Met het leefklimaat en het gebrek aan individuele ontplooiingsmogelijkheden
had ik meer moeite, en aan persoonlijkheidsvorming werd eveneens (te) weinig
aandacht besteed, doch inspraak kregen Nederlandse studenten bijna nergens.
Het docentencorps en hun belangen behoorden dan ook tot een andere wereld.
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Militaire opleiding
De militaire opleiding en vorming bestonden uit algemene theorie- en praktijklessen, specifieke lessen onder leiding van een wapenhoofd (artillerie), verder
oefeningen, detacheringen bij het eigen wapen of dienstvak, en tot slot de applicatiecursus bij een wapenschool na het officiersexamen.
De academische vernieuwing die werd beoogd had vooral betrekking op leiderschapsontwikkeling, de mechanisering van de landmacht, de bedrijfsvoering bij
de luchtmacht en het wetenschappelijke niveau. In bepaalde opzichten niet zo
succesvol, want de meeste docenten kwamen uit de oude opleiding/situatie of
hadden alleen theoretische kennis. Daardoor bleek het soms mogelijk het eigen
waarderingscijfer op te krikken door in te spelen op de controlepunten of stokpaardjes van de docent-examinator, hetgeen om begrijpelijke redenen niet erg
bevredigend was voor zover als een studieresultaat op wetenschappelijk niveau
bezien. Terecht kan worden gesteld dat met name de militaire theorievakken
niet verder reikten dan een hogere beroepsopleiding.
De uitdrukking ‘kennis is macht, karakter is meer’ of zelfs ‘kennissen is meer’
verraadt iets van onze twijfel over de relevantie van sommige studiedoelstellingen. Van de onderofficieren die de praktische lessen verzorgden, heb ik het
meeste en bruikbaarste geleerd, echter niet over het functioneren als officier.
De belangstelling voor de logistieke problemen van gemechaniseerde eenheden
was toen nog gering zodat zaken als onderhoudsplanning, otassen (organisatietabellen en autorisatiestaten), detaillijsten (DL’n), beladingslijsten en (vredes)bevoorrading te velde nauwelijks aandacht kregen. Toch zou ik hiermee als luitenant al snel worden geconfronteerd. Mijn affiniteit met onderofficieren is
sindsdien ongewijzigd gebleven. Onder hen heb ik vrienden gemaakt en een
aantal daarvan werd eveneens officier.
In die tijd was het voor uitblinkende beroepsonderofficieren mogelijk
om vakofficier te worden of de zgn. (militaire) Biesma-HBS te volgen of
zelf in de avonduren het HBS-diploma te behalen. Sommige onder hen
werden daarna in de gelegenheid gesteld om part-time aan de KMA te
studeren tot categorie A officier. Degenen die dit laatste niet deden,
bleven B-categorie met in beginsel majoor als eindrang. Ook van hen
bereikten meerdere artilleriecollega’s desondanks de rang van overste
(luitenant-kolonel), zonder ooit het commando over een afdeling te
hebben vervuld. Doordat ze vaak méér dienstjaren vergaarden dan een
KMA-officier, kunnen deze oversten een hoger pensioen hebben dan
hun ranggenoten die meteen naar de KMA gingen. Het kan verkeren...
Een jongere broer heeft een gedeelte van de KMS-opleiding tot
beroepsonderofficier in Weert gevolgd. Hij haakte af toen hem de
Verbindingsdienst werd opgedrongen in plaats van de aangevraagde
opleiding tot verbindingsmonteur bij de Technische Dienst.
De KMS deed geen moeite hem te behouden: een merkwaardige onver16

schilligheid - vergelijkbaar met de KMA - die suggereert dat er meer
dan voldoende aanbod was in die jaren. Vervolgens moest hij toch zijn
diensttijd als dienstplichtige volmaken bij de infanterieschool, omdat
hij zich niet kon beroepen op broederdienst. Hij was namelijk de derde
militair in het gezin en werd geplaatst bij de demonstratie- (en beproevings)compagnie, waar hij om een onbenulligheid tegen verzwaard
arrest ‘aanliep’. Zijn afkeer van militaire leidinggevenden is nooit geheel overgegaan, hoewel hij een bekwaam manager is geworden van
zijn eigen technische handelsonderneming (én een ervaren zeezeiler).
Het vak ‘militaire ethiek’ bestond nog niet in de huidige vorm, hetgeen enigszins werd gecompenseerd met lessen over militaire sociologie. Onbegrijpelijke
leerstof in het licht van ons gebrek aan kennis van de krijgsmacht, van soldaten
en van oorlogsoperaties. Het instructieboekje Wapenbroeders (Trainingscirculaire no. 8 van het Ministerie van Oorlog) uit 1947 werd echter niet meer
verstrekt.
‘Men against fire’ van generaal S. Marshall (US Army) staat nog steeds in mijn
boekenkast, waarbij het ook bij mij kennelijk onvoldoende was doorgedrongen
dat er een groot verschil bestond tussen Amerikaanse soldaten in de tweede
wereldoorlog (WO II) en een dienstplichtigenleger oefenend op de Noordduitse
Laagvlakte. Het stempel op de eerste bladzijde, met mijn KMA-nummer 595,
herinnert aan de stapels boeken die we telkens in ontvangst mochten nemen en
na verloop van tijd weer moesten inleveren, zonder bepaalde boeken überhaupt
te hebben ingekeken.
Ook de lessen over strategie waren volstrekt zinloos in dat stadium. Zelfs voor
de hogere krijgsschool was Von Clausewitz in feite te hoog gegrepen binnen de
Nederlandse verhoudingen. Wat moest een gebrevetteerde majoor daar mee?
En de meeste politici en bevelhebbers die vergaande beslissingen namen over
de krijgsmacht, hadden diens boek Vom Kriege - of de publicaties van Sir B.H.
Liddell Hart, Haushofer, Guderian en later Martin van Creveld - nooit echt
bestudeerd. De ‘tertiaire vorming’ voor toekomstige generaals, die in de 80-er
jaren werd ontwikkeld en weer afgeschaft, bood een beter raamwerk voor zelfstudie en strategische discussies. In de Carré heb ik daar indertijd een artikel
aan gewijd.
Het onderzoek door generaal Marshall had onder meer betrekking op
leidinggeven onder gevechtsomstandigheden, de motivatie of het moreel van soldaten en de groepsvorming. Vooral hogere Amerikaanse
officieren toonden in WO II soms weinig respect voor het welzijn en het
(over)leven van hun soldaten. Niet alleen de bloedige strijd bij Anzio,
Monte Cassino en in het Hürtgenwald zijn daar voorbeelden van, maar
ook hun slecht voorbereide tegenaanvallen tijdens het Ardennenoffensief en het handhaven van gebrekkige uitrusting (laarzen, karabijn,
draagbaar antitankwapen). Bij de luchtlanding op Sicilië werden eigen
vliegtuigen neergehaald, omdat men had vergeten de marineschepen te
waarschuwen, en het drama van Iwo Jima is nog steeds pijnlijk.
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Soldaten bleken dan ook niet te vechten voor hun officieren of voor het
oorlogsdoel of voor de eer van hun vaderland, maar voor de eigen
groep en de wens om het te kunnen navertellen aan hun kinderen en
kleinkinderen. Overigens leidde dit fenomeen tot een lagere gevechtsbereidheid dan in het Duitse leger, hetgeen onder meer tot uiting kwam
in het percentage dat het persoonlijke wapen effectief gebruikte in de
voorste lijn. Marshall kwam tot de conclusie dat slechts 20 - 25 % van
de Amerikaanse infanteristen gericht vuurden op de vijand. Angst, ontbering, gevechtsstress en fysieke uitputting werden vooral overwonnen
door de loyaliteit aan de eigen groep en door het voorbeeld van bekwame en moedige onderofficieren.
Een afstandelijke houding van officieren heeft in de beginjaren van het
ontstaan van de Staat Israël eveneens een negatieve invloed gehad op
de slagkracht van het jonge leger, maar daarop werd onmiddellijk
gereageerd met de doctrine dat officieren voorop moesten gaan in het
gevecht en dat de eerste medische behandeling van gevechtsmoeheid zo
dicht mogelijk bij het front - lees: eigen eenheid - moest plaatsvinden.
Of je daar Nederlandse cadetten mee zou moeten confronteren, valt nu te betwijfelen. De voorbeeldfunctie van oudere collega’s was immers veel belangrijker en de Amerikanen hadden zelf die ‘lessons learned’ nauwelijks kunnen
verwerken in hun doctrines voor toekomstige conflicten, zoals in Korea en
Vietnam is gebleken. De verbeterde (schiet)training voor infanteristen had weliswaar resultaat opgeleverd in de vorm van ruim 50% effectief wapengebruik
in Korea, maar de omstandigheden waren verder zo afwijkend dat het gevecht
opnieuw moest worden ‘uitgevonden’. Het belang van snelle, nauwkeurige en
gegarandeerde vuursteun, ook bij duisternis, was te lang onderschat en onze
Haagse doctrine- en beleidsmakers waren in dit opzicht zeker niet superieur
aan hun Amerikaanse collega’s.
Daarentegen had op de KMA veel meer tijd kunnen en moeten worden besteed
aan syndicaatsopdrachten (zoals tijdens de cursus Stafdienst) en aan het optreden van de verbonden wapens. Dat begint immers al op bataljonsniveau en
lager, en niet - zoals meestal werd beweerd - op brigadeniveau. Manoeuvre,
vuurkracht, vuursteun, commandovoering, verbindingen/liaison, geniesteun,
verkenning en gevechtsinlichtingen waren de normale gereedschappen van
compagnies- en eskadronscommandanten. De samenwerking met een voorwaartse waarnemers (artillerievuurplan), een tank-, infanterie- of verkenningspeloton, een mortierpeloton, een gepantserd geniepeloton en een (brandstof)bevoorradingspeloton van het toenmalige treinenbataljon, diende iedere jonge
luitenant al te beheersen. In de theorielessen over tactiek en troepenaanvoering
heb ik die elementen echt gemist, ondanks het feit dat we als artilleristen geacht
werden er minder intensief mee te worden geconfronteerd.
Het artillerievuurplan bestond in de eenvoudigste vorm uit een lijst van
doelcoördinaten met (toegewezen) doelnummers plus omschrijving, en
een doelenoleaat per team. Het integreren daarvan op bataljonsniveau
18

en hoger, was een tijdrovende en niet erg doelmatige klus, voortkomend uit de behoefte aan een perfecte planning sinds WO II.
Het optreden van een brigade-afdeling bracht met zich dat daar vaak
gedacht en gepland moest worden op brigadeniveau, dat een batterij
kon worden toegevoegd aan een manoeuvrebataljon en dat in die jaren
tevens met de divisie-artillerie (veldartilleriegroepsstaf) werd samengewerkt of gecoördineerd. Voorts was het denkbaar dat vuursteun aan
een verkenningsbataljon moest worden verleend of de inzet van een
afdeling-in-vuurversterking geregeld. Kortom, op afdelingsniveau werd
informatie over het optreden van de gesteunde manoeuvrebataljons, de
nevenbrigades en van de divisieveldartilleriegroep verwerkt.
Niet alleen de vuursteunbehoeften, doelopsporingsactiviteiten en de
veiligheid van eigen troepen kregen daarbij de volle aandacht, maar
ook de (munitie)bevoorrading, de verplaatsingsroutes en stellinggebieden (ruimtelijke ordening), de eigen beveiliging vooral tegen luchtaanvallen, de ligging van mijnenvelden en de beschikbare geniesteun.
Deze kon zelfs benodigd zijn om de vuurmonden in te graven ter bescherming tegen vijandelijk vuur of om een bruggetje te versterken.
De meest interessante en gezelligste lessen op materieelgebied werden gegeven
aan de Poolse weg. Daar bevond zich de artillerieloods met verschillende vuurmonden en een leslokaal. Koffiepauzes werden vaak gehouden in een nabijgelegen bunker met de regionale militaire telefooncentrale. Iedere keer als we de
meisjes achter hun schakelborden zagen, hielden we even onze adem in, want
de meeste cadetten leefden celibatair in verband met het risico van verwijdering van de KMA bij een (onbedoelde) zwangerschap...
Een Engelse vuurmond uit WO II speelde in onze opleiding nog steeds een rol:
de 25-ponder. De schalen voor ‘breedte’ (horizontale richting) en ‘hoogte’ (elevatie) waren in graden en minuten, terwijl Amerikaanse vuurmonden reeds waren overgegaan op duizendsten of mils (17 duizendsten is ongeveer een graad).
Sommige landen hanteerden een ander modern richtsysteem met zgn. ‘nieuwe
graden’ (400 in een cirkel); de noodzaak van artilleriestandaardisatie werd dus
steeds duidelijker.
Bij de Amerikaanse getrokken vuurmonden - zoals de 105 mm, 155 mm
en de 8 inch (203 mm) - en in het bijzonder de Honest John raket werden de voorschriften, schootstafels en detaillijsten niet altijd (volledig)
vertaald, zodat een groot aantal Engelse/Amerikaanse termen gemeengoed was binnen de veldartillerie.
We werden tevens opgeleid voor de luchtdoelartillerie, zodat de bediening van radarsystemen en het bestrijden van vliegende doelen
weinig geheimen voor ons hadden. De bijbehorende wapens, zoals de
vierlingmitrailleur .50 (half inch), het kanon 40L70 en daarna de dub19

belloops prtl, hadden slechts gering effect tegen ‘draaiende’ doelen die
geen rechte lijn volgden, doch dat ontdekten we pas later.
Ook de terreinmeetdienst werd onderwezen, met de instrumenten en logaritmetafels die ons tot echte landmeters maakten. Het vermogen om nauwkeurig de
eigen positie te kunnen bepalen, was zo belangrijk dat er - naast de capaciteiten
binnen elke eenheid - een speciale artilleriemeetafdeling (AMA) bestond.
Daarin werden ook de weermeetgroepen en verschillende technische doelopsporingssystemen voor de veldartillerie ondergebracht, zoals de mortieropsporingsradars (MOR), de geluidmeetdienst en voorts enige lichtmeetcapaciteit die
in de vorm van een doelengebiedbasis kon worden ingezet.
Een groot probleem was het opsporen van (gepantserde) doelen en geschut meer in de diepte van het gevechtsveld. Lichtmeten hield in dat vooral bij duisternis - de mondingsvlammen van de vijandelijke artillerie of mortieren werden gebruikt om hun positie te bepalen.
Voor locatiebepaling door geluidmeten werd gebruik gemaakt van de
mondingsknallen en een microfoonbasis, zoals bij het Plessey-systeem.
Artillerie-eenheden waren tactisch gezien nooit in reserve omdat de beschikbare vuurkracht zoveel mogelijk moest profiteren van de mogelijkheden die
daglicht, goede (lijn)verbindingen en ingemeten stellingen boden. Wisselende
onderbevelstellingen en inzet in een ander ‘vak’ (deel van het gevechtsveld)
waren normaal.
’s Nachts werd verplaatst, desnoods ook verkend, bevoorraad, en werden
bevelen geschreven of uitgegeven, maar zelden gerust. Nòg ben ik ervan overtuigd dat artilleristen tijdens een langere oefening toen minder sliepen dan vele
infanteristen; om over cavaleristen maar helemaal niet te spreken. Alleen voor
verkenners en commando’s hadden we in dit opzicht respect. Bij de invoering
van nachtzichtapparatuur veranderde die situatie.
Daarna won voor de manoeuvre-eenheden het nachtgevecht in toenemende mate aan belang. Met de invoering van infrarood nachtkijkers
werden ze minder afhankelijk van kunstmatige gevechtsveldverlichting
door de artillerie. Zo heb ik in het oefengebied van Bergen-Hohne eens
een ‘stille’ (uitgestegen) nachtaanval meegemaakt, die perfect verliep
totdat de eerste lichtkogels omhoog gingen. Dan blijft alleen het mondingsvuur van de tegenstander over om op te richten (uiteraard met
oefenmunitie).
Een technisch middel om de eigen opstelling tegen een nachtelijke
overval te beveiligen, was het struikeldraad-lichtsein. Een vlak boven
de grond gespannen draad, bevestigd aan een pyrotechnisch (brand)middel, zorgde voor een felle lichtbron indien een voertuig er over reed
of iemand op de draad trapte of struikelde. Helaas waren de latere
nachtkijkers, zoals de helderheids- of restlichtversterker, niet bestand
tegen lichtbronnen. Zelfs een (zak)lamp was al te veel.
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De aanwezigheid van de eerdergenoemde 25-ponders had alles te maken met
de brigade- en divisie-artillerie vóór de geplande invoering van gemechaniseerd geschut, de nog aanwezige munitievoorraden en met de kosten van moderne oorlogsmunitie voor het aanvullend trainen van de parate artillerie- en
mortierwaarnemers. In die jaren werd met hulp van een voorwaartse waarnemer ‘ingeschoten’ op een doel, door twee stukken (vuurmonden) waarvan de
pijpen evenwijdig werden gericht. Daarna volgde het zgn. uitwerkingsvuur met
6, 12 of 18 vuurmonden, waarbij een ‘standaardconcentratie’ 54 schoten omvatte. Een ‘pijp’ (tube) is bij de veldartillerie de schietbuis van een vuurmond;
bij de luchtdoelartillerie heet dat gewoon ‘loop’.
De waarnemer moest het midden van de twee gelijktijdige inslagen
vaststellen met een handkijker en via de radioverbinding het vuur corrigeren naar het midden van het (oppervlakte)doel. Er werd wel dure
oorlogsmunitie verschoten tijdens oefeningen met de organieke vuurmonden, maar die moest door ‘Hembrug’ (Artillerie-Inrichtingen) of
andere munitiefabrieken weer worden aangevuld. Het opmaken van
overtollige voorraden van de 25-ponder en later van de 105 mm getrokken vuurmond, was een goedkope oplossing die ook in andere landen werd toegepast. Tevens werd ‘levensechte’ waarnemerstraining in
een leslokaal mogelijk gemaakt met behulp van terreinbeeldprojectie
en (computer)simulatie van doelen en projectielen. De BT-33 was het
eerste systeem.
Het begrip gemechaniseerde (self-propelled) staat tegenover getrokken geschut.
Toen er geen trekkend voortuig meer nodig was, omdat de vuurmond op een
onderstel met rupsbanden werd geplaatst, veranderde ook het optreden van de
vuurmondbatterijen met name bij de brigade-artillerie. Elke brigade beschikte
over een organieke afdeling met drie vuurmondbatterijen, waarvan twee paraat
en een schoolbatterij. Minder begaanbare terreindelen konden beter worden
benut en een verplaatsing naar de reservestelling of een nieuw stellinggebied
kostte minder tijd.
Bovendien kon de vuurmond worden gepantserd, omdat het toegenomen gewicht geen probleem vormde bij een rupsonderstel. Uiteindelijk kreeg die
pantsering de vorm van een draaibare koepel zoals dat ook bij tanks gebruikelijk is. Binnen de NAVO en de landmacht was echter nauwelijks sprake van
standaardisatie, zodat de samenwerking met artillerie-eenheden van een andere
nationaliteit niet volledig kon worden ondersteund op het gebied van uitwisselbare munitie en logistiek (bevoorrading reservedelen, handboeken, onderhoud).
Vanaf het begin van de mechanisering nam de druk toe om deze
situatie te verbeteren, waardoor na enige tijd ook het kaliber 105 mm
verdween als internationale standaard en alleen nog werd toegepast
bij bijzondere eenheden (luchtmobiel, lichte grondtroepen zoals de Gebirgsjäger, mariniers, territoriale verdediging). Canada bleef lange
tijd een uitzondering hierop door het handhaven van 105 mm geschut
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bij de brigade-artillerie, terwijl er binnen de NAVO standaardisatietabellen werden verspreid om vast te leggen welke projectielsoorten en
ladingen met welke standaard vuurmondtypes konden worden verschoten. België had enige tijd een 105 mm vuurmond op een modern Amerikaans rupsonderstel (M108), hoewel hier en in andere landen reeds
was gekozen voor de 155 mm houwitser (hw) gemechaniseerd M109 op
brigadeniveau m.u.v. onze beide territoriale afdelingen 105 mm hw.
Vóór het zover was werden de brigade-afdelingen eerst uitgerust met
een Franse gemechaniseerde vuurmond van 105 mm: de AMX-pra.
Eén brigade-afdeling vormde hierop een uitzondering, namelijk de 14e
Afdeling die haar vuurmonden 155 mm getrokken M114 behield tot de
invoering van de M109. De indrukwekkende houwitser M114 heeft nog
een grotere broer gehad: een kanon-versie met de bijnaam Long Tom.
De AMX had eveneens prima geschut maar een onderhoudsintensief
onderstel. Sommige collega’s raakten hun nachtmerries daarover nooit
meer kwijt, terwijl in het algemeen de inzetbaarheid toch steeds beter
werd. Net als bij de 25-ponder bevond de voortdrijvende lading zich in
een kardoeshuls met slaghoedje, terwijl de Amerikaanse vuurmonden
met kruitzakken en een losse ontstekingspatroon werkten.
Andere technische verschillen hadden te maken met de richtschalen
van de opzetkijkers. De schaalreferentie voor het vastleggen van de
hoofdrichting week namelijk af van de schaal benodigd voor het instellen van de hoekmeterstand (schootsrichting). De begrippen ‘slippende’
schaal, rode en zwarte schaal, en schaalklepje hingen hiermee samen.
Naast de 25-ponder en het 40L70-luchtdoelgeschut, werd de nieuwe 105 mm
hw AMX onderwezen op de KMA. De afmetingen binnen de pantsering waren
op Franse soldaten afgestemd, maar de vooruitgang was duidelijk. De veldartillerie kreeg een nieuw elan met andere tactische mogelijkheden. De technische voorschriften werden vertaald uit het Frans en de instructeurs voelden zich
pioniers. Wat ons echter ontbrak was een totaalbeeld van artillerievuursteun.
De losse brokstukken van de uitvoering werden wel aangereikt, maar zoiets als
artillerietactiek, planning, operaties en doelinlichtingen werd bewaard tot een
korte applicatiecursus bij het artillerie-opleidingscentrum (AOC) in Breda.
Daar was echter nauwelijks tijd om het bestaande gat op het operationele
niveau te dichten; d.w.z. tussen de tactiek van het toenmalige (pantser)infanteriebataljon en de ons door studie bekende strategische beginselen na
WO II. Aanvullende rij-opleiding voor de AMX werd ook nodig geacht, hoewel reeds was bepaald dat ik bij de 14e Afdeling zou worden geplaatst. Deze
afdeling met de genoemde 155 mm getrokken vuurmond kwam uit de divisieartillerie en werd ingedeeld bij de 12e Pantserinfanteriebrigade in Nunspeet.
Eerst daarna zou de summiere wapentechnische opleiding voor cadetten
worden uitgebreid tot een SMO-cursus (specialistische militaire opleiding).
Bij de divisie-artillerie kwamen de kalibers 155 mm en 8 inch al
omstreeks 1957 voor in de vorm van Amerikaanse getrokken vuur22

monden uit WO II, en werden de internationale standaard. Hoewel
Nederland ook enige tijd over een 175 mm kanon op rupsonderstel
beschikte - de Amerikaanse M107 - bleven binnen ons legerkorps
uiteindelijk twee kalibers over, de 155 mm hw gemechaniseerd M109
en 203 mm hw gemechaniseerd M110, terwijl de 105 mm hw nog enige
tijd in gebruik was bij de brigade-afdelingen van de territoriale verdediging. De benaming 8 inch bleek overigens moeilijk te vergeten.
Daarnaast ging de artillerie beschikken over een meervoudig raketwerpersysteem MLRS en een nieuwe ballistische raket Lance ter vervanging van de Honest John. De Honest John was, naast een eenheid
met de vuurmond 8 inch, bestemd om tactische kernwapens in te zetten.
Bij de invoering van de Lance - aanvankelijk in een conventionele
(niet-nucleaire) versie - en de vervanging van de 8 inch getrokken,
bleef ook een afdeling 203 mm M110 voor die taak aangewezen. Tot
mijn verrassing zou ik de laatste commandant van de Lance-afdeling
worden en daarmee de laatste eenheid met Amerikanen ‘onder bevel’,
maar toen was de Muur al gevallen.
Na enige tijd begon ik me af te vragen wat de artilleriedocenten zelf eigenlijk
konden weten over de inzet van veldartillerie tegen de strijdkrachten van het
Warschau-Pact (WP). Veel theorie of doctrine was gebaseerd op Amerikaanse
voorschriften en een tamelijk statisch optreden. De vredespraktijk bleek méér
gericht op testen dan op het ontwikkelen van nieuwe vuursteunconcepten zoals
de bestrijding van beweeglijke, gepantserde doelen en van vijandelijke artillerie
in de diepte van het gevechtsveld. Toen ik me later begon te verdiepen in de
WP-strijdkrachten bleek dat zelfs die Amerikaanse voorschriften niet altijd
werden gelezen of vertaald. Bij een geclassificeerde presentatie door onze
inlichtingendienst over het optreden van de Russische artillerie, werd informatie verstrekt die al bekend was uit open bronnen. Ik kon het niet laten een
opmerking te maken over tijdverspilling en geheimzinnigdoenerij.
De detacheringen tijdens de KMA-periode - met uitzondering van een cursus
bij de luchtdoelartillerieschool in Ede - beoogden vooral ons functioneren als
onderofficier te versterken. In Ede kwam vervolgens het eerste moderne instructiehulpmiddel in een tijd dat zelfs de OH (overhead) projector nog schaars
was: de dôme. Het was een grote halve bol waarin een doelvliegtuigje op de
binnenwand kon worden geprojecteerd ten behoeve van richtoefeningen.
Voor het opleiden van waarnemers in een leslokaal van het AOC bestond eveneens een ‘modern’ hulpmiddel: een panorama (miniatuurlandschap) met doelen, aan de onderkant voorzien van een simpel
blaassysteem met chemische potjes. Op aangeven van de instructeur
konden rookwolkjes worden geproduceerd op de plaats van de virtuele
inslagen van artillerieprojectielen. Met trots werd het eens gedemonstreerd aan buitenlandse bezoekers, waaronder de Britse militaire at23

taché. Uit een boek over de Engelse artillerieschool bleek me jaren later dat daar hetzelfde systeem toen reeds was afgedankt als ouderwets!
Mijn eerste kennismaking met dienstplichtigen vond plaats in de legerplaats
Ossendrecht, waar ik werd ingezet als een soort hulpje van het vaste kader. De
commandant van dit opkomstdepôt van de artillerie - overste Sleddering, meen
ik - had ons gewaarschuwd voor recalcitrante figuren die alsnog probeerden
met ‘S5’ te worden afgekeurd. S5 had betrekking op geestelijke (in)stabiliteit.
Zijn advies was om niet meteen met ‘rapporteren’ te beginnen bij agressief gedrag, maar betrokkene apart te nemen achter een gebouw en een klap op zijn ...
te geven. Zover is het nooit gekomen, maar toen een rekruut uit een achterbuurt mij met zijn zakmes bedreigde, bleek de losse opmerking ‘wou je soms
even mee achter het gebouw’ effectief. Hij had geen flauw idee wat dat kon
betekenen en ik evenmin, maar mijn 1,90 mtr lengte gaf voldoende overwicht.
Rapporteren hield in dat schriftelijk of mondeling melding werd
gemaakt van een overtreding van de krijgstucht (militaire disciplineregels). Bij ernstige feiten volgde dan een ‘huishoudelijk’ (= intern)
onderzoek of zelfs een onderzoek door de marechaussee. In die tijd
werd voor betrekkelijk geringe vergrijpen bijzonder zwaar gestraft,
soms buiten elke proportie, doorgaans door de compagnies- of batterijcommandant (tot straffen bevoegde meerdere). Iemand met een groot
aantal dagen verzwaard arrest op zijn naam steeg in aanzien binnen
zijn groep, omdat iedereen wist dat het echt geen crimineel betrof.
Later is het militaire straf- en tuchtrecht ingrijpend gewijzigd, mede om
uitwassen te voorkomen. Kennelijk had men niet door dat de problemen
elders lagen; officieren en onderofficieren werden verkeerd opgeleid gericht op perfectie - en ‘chaos’ moest ten koste van alles worden
voorkomen of de kop ingedrukt. Dat men op het gevechtsveld vaak
chaos zal aantreffen en dat een voortreffelijk operatieplan het eerste
contact met de vijand meestal niet kan doorstaan, waren inzichten die
alleen bij oorlogsveteranen leefden.
Zelfs op de hogere krijgsschool ging het tijdens de cursus Stafdienst
vaak méér over de vorm van het denk- en planningsproces, dan over de
inhoud en de flexibiliteit. In de jaren ‘60 bereidde de landmacht zich
veelal nog voor op de laatste oorlog, liefst zonder een ‘worst case’
scenario, maar dat zou snel veranderen. Bij de veldartillerie duurde
het wat langer... wellicht omdat daar al bemande wapens bestonden in
plaats van bewapende mannen.
Om een misverstand te voorkomen; dit is geen wijsheid achteraf. Observaties
van mijn werkomgeving - aangewend als assistentaccountant en daarna in het
laboratorium - werden vaak omgezet in commentaar, kritische vragen of voorstellen tot verbetering. Mogelijk bracht dit ‘negatieve’ gedrag de KMA-leiding
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tot de conclusie dat ik niet lekker in mijn vel zat, want bij het eerste bezoek aan
de militaire arts (dokter Stadt) naar aanleiding van herhaalde keelontstekingen,
kwam deze met de suggestie dat er een psychosomatische oorzaak moest zijn.
Toen ik deze ‘beschuldiging’ van de hand wees, volgde een medische test op
allergieën. Dit leverde wel iets op, maar tien jaren later bleek een operatie aan
mijn kaakholtes afdoende om het hele probleem te verhelpen.
Mijn vertrouwen in het oordeel van anderen is altijd afhankelijk gebleven van
de mate waarin ik van hun gelijk of vakmanschap kon worden overtuigd. Dat
was overigens best lastig want ik studeerde verhoudingsgewijs veel, in ieder
geval meer dan strikt nodig was om het vak te beheersen. In het behalen van
goede cijfers was ik minder geïnteresseerd, mede in het besef het te kunnen
indien het nodig zou zijn. En inderdaad, een ‘beetje’ eigenwijs was ik toen al.
Geleidelijk werd in de daarop volgende jaren de uiterlijke discipline (poetsen,
groeten, buiten dienst het uniform aanhouden, scheidingen tussen de rangen,
exerceren) vervangen door het begrip functionele of innerlijke discipline, meer
gericht op zelfstandigheid, onderhoud van het dure materieel en zorg voor het
personeel. Inzet, vakkennis en collegialiteit (‘teamgeest’) werden belangrijker
dan blinkend gepoetste schoenen, al dan niet met hakijzers. Cavaleriecadetten
vielen altijd op door het markante geluid van dergelijke ‘hoefijzers’.
Soms moest die nieuwe benadering een handje worden geholpen door
leiderschapstraining, opleiding instructiebekwaamheid, de A- en Bcursus, de HOV-cursus (hogere officiersvorming) en ‘teambuilding’bijeenkomsten, want het beroepspersoneel was uiteraard een product
van zijn tijd en de afstand tussen officieren en onderofficieren bleek
soms groot. Het heeft me altijd verbaasd hoeveel elementen van vóór
1940 nog aanwezig waren in de gewoontes, regels en de informele
‘gedragscode’, met name in de kazernes en opleidingsinstituten. Bij
onze buitenlandse wapenbroeders was het niet veel anders, hoewel het
leek dat Nederlandse militairen zich te velde wat gemakkelijker aan de
‘operationele’ omstandigheden aanpasten en dan een soort informele
saamhorigheid toonden, ook tussen officieren en onderofficieren.
De Duitse dienstplichtigen stonden bekend om hun gezamenlijke zangen bieravonden in het weekeinde, terwijl de verstandhouding met hun
Unteroffizieren tijdens oefeningen tamelijk formeel bleef. Een Gefreiter
(korporaal) was vaak de schakel tussen de soldaten en het overige
kader, en het ongevraagd aanbieden van een boterham met gebakken
ei aan een Duitse officier zou in die tijd ondenkbaar zijn geweest.
Overigens werden Duitse, Engelse, Franse en Amerikaanse officieren
tijdens oefeningen beslist beter verzorgd dan wij, zodat van het delen in
dezelfde ‘ontberingen’ als de (dienstplichtige) soldaten bij hen in het
algemeen geen sprake was. Dergelijke cultuurverschillen hebben bij
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internationale samenwerking en operaties meerdere keren tot wrevel
aanleiding gegeven.
De schietoefeningen met de vierlingmitrailleur .50 (inch) en het 40 mm kanon
40L70 op het Lua-schietkamp, zuid van Den Helder, laat ik hier verder buiten
beschouwing. Lua staat voor luchtdoelartillerie, hetgeen kenmerkend is voor
het militaire jargon met vele afkortingen. De lucht was er soms zo helder dat
we in het vroege voorjaar al bruin terugkwamen in Breda. Tijdens een verblijf
in het Luitenant-kolonel Maaskamp moest er wacht worden gelopen bij ons
geparkeerde materieel. Toen van een voertuig verderop, buiten mijn ‘gebied
van verantwoordelijkheid’, een jerrycan met benzine werd weggepakt en leeggegoten in een burgervoertuig, rapporteerde ik dat keurig. Er volgde geen voor
mij zichtbare actie, maar vanaf dat moment was ik extra alert op bepaalde wantoestanden. Dit heeft meerdere keren geleid tot interne onderzoeken, soms met
hulp van de marechaussee, en tot het uitbannen van zgn. zwarte voorraden.
Misschien nam ik de officierseed iets te letterlijk, maar ik kon me alleen wat
flexibeler opstellen als er operationele belangen in het geding waren. Daarmee
maakt men niet altijd vrienden; het zij zo.
‘Zwarte’ voorraden bestonden uit niet-geregistreerde militaire goederen en verbruiksartikelen die werden achtergehouden of onnodig
aangevraagd om in tijden van schaarste onafhankelijk te zijn van anderen. Dergelijke voorraadvorming kostte extra opslagruimte, was schadelijk voor de mentaliteit en verstoorde de verbruikscijfers in de bevoorradingskanalen. Bovendien kon het verhinderen dat bepaalde knelpunten werden gesignaleerd en structureel opgelost.
Het was niet alleen een kwestie van gemakzucht, want in die jaren had
iedereen wel eens slechte ervaringen met de logistieke dienstverlening,
en tijdens externe materieelinspecties werden tekortkomingen (te) vaak
aan het kader van de eenheid toegerekend. Uiteraard maakten die
vaker fouten als er hard werd gewerkt en veel geoefend, maar de kritiek van buitenstaanders was niet altijd terecht.
Daarnaast bestond er een neiging om zoveel mogelijk het defecte
materieel bij de eigen eenheid te repararen, zonodig door het vervangen van componenten. Daarmee kon worden voorkomen dat een voertuig soms wekenlang bij de steunende TD-eenheid stond te wachten op
‘hogerechelons’ herstel. De echelonnering van het herstel (1 t/m 5), de
bevoorrading van reservedelen en het (tijdelijk) inleveren van uitrusting vormden een mysterieus wereldje waarin groene, witte en roze
‘bonnen’ belangrijke begrippen bleken te zijn.
Als luitenant bij de ‘parate troep’ ben ik ook zelf onderwerp van corrigerende
aanmerkingen geworden bij een vermissing van pistoolmunitie of hulzen. Dit
laatste was wellicht te voorkomen geweest door de kist munitie, waarmee werd
geoefend voor het scherpschuttersbrevet, op mijn kamer te bewaren in plaats
van in de wapenkelder. Doch die oplossing was eveneens laakbaar.
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Normaal werd bij schietoefeningen precies bijgehouden wie er scherpe
patronen hadden ontvangen en hoeveel lege hulzen (of patronen?) na
afloop ontbraken. Bij schietoefeningen met uitsluitend een paar kaderleden werd dat wel eens nagelaten; en het losse zand rond de schietpunten werd niet altijd zorgvuldig uitgekamd naar gevallen hulzen.
Want wie zou er zomaar patronen willen achterhouden, terwijl zelfs bij
de voorgeschreven controlemaatregelen het bewijs niet was te leveren
of een vermissing daadwerkelijk scherpe munitie of alleen de hulzen
betrof. Immers, een patroon kon altijd opzettelijk worden vervangen
door een gevonden huls van de vorige schietoefening dan wel van een
andere eenheid.
Het incident heeft me veel attenter gemaakt op lacunes in de bestaande procedures bij het registreren en inleveren van wapens en munitie. Toen de lokale
marechaussee eens een zakje met in beslag genomen oefenmunitie (zgn. losse
flodders) bracht om te velde tegen een oefenvijand te gebruiken, heb ik ze toch
maar even gecontroleerd en trof twee scherpe patronen aan. Losse flodders of
‘blanks’ (oefenmunitie) hadden geen kogel zodat in een wapen alleen gasdruk
kon worden verkregen, en de kruitvlam gedempt, door een zgn. mondingsstop
op de loop te schroeven. Het is duidelijk wat er kan gebeuren als vervolgens
toch een scherpe patroon wordt afgevuurd...
Schietoefeningen met de AMX-vuurmonden vonden plaats in Oldebroek op het
artillerieschietkamp en werden onder meer voorbereid op de Galderse heide.
Alle functies - aangeduid met een nummer - moesten worden vervuld en er leek
altijd voldoende munitie te zijn, zonder dat de dienstdoende munitiewerkers
een hernia opliepen. Eerst later leerden we de hoeveelheden en gewichten kennen van de munitie die in oorlogstijd moest worden aangevoerd en verschoten,
waarbij tevens het gezegde duidelijk werd:
Het wapen van de artillerie is het projectiel.
Een vrij lange detachering bracht me in de buurt van Havelte op een legerplaats
- beter bekend als Steenwijkerwold tot die werd omgedoopt in Johannes Post
Kazerne - bij de 43e Afdeling, uitgerust met de AMX/pra (pantserrupsartillerie). Kapitein Hofker was daar (tijdelijk) mijn eerste parate commandant en
luitenant Van der Veen, bto A-batterij, trad op als mentor. Beiden zijn voorbeelden van de stelling dat geen twee artillerieloopbanen hetzelfde waren. De
kapitein was ooit als diensplichtige begonnen bij de Kaderschool, vanwege tekorten via de SROA officier geworden en daarna overgegaan in beroepsdienst.
Een deel van mijn taak bestond uit toezicht op het onderhoud op de ‘plaat’
(parkeerplaats); zelden heb ik me zo overbodig gevoeld, maar het was lekker
weer. De inspectielijsten werden soms ook gebruikt voor ‘geleid’ onderhoud
(op commando), maar dat wilde ik een universitair geschoolde AMX-chauffeur
niet aandoen. Gelukkig waren er enkele uitrukoefeningen ingepland, waarbij ik
de opgewektheid van de dienstplichtigen uitstekend begreep. Er werden dan
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lange dagen gemaakt, maar de tijd ging snel en het trage ritme van het
kazerneleven werd even onderbroken. In beginsel werd niet op het aantal gewerkte uren gelet, zelfs niet voor de dienstplichtige chauffeurs en de TS-ers.
Het begrip werk- en rusttijden was onbekend en alcoholgebruik werd zelden
verboden. Niet alleen was een beroepsmilitair 24 uur per dag beschikbaar voor
de dienst, hij voelde dit ook zo en vond het vanzelfsprekend dat de dienst vóór
het meisje ging, ondanks de geringe betaling.
Sommige lichte functies binnen het legerkorps werden reeds door vrouwelijke
militairen vervuld, maar deze gedroegen zich niet feministisch of emancipatiegericht. Ook de huidige eisen van sommige politici en activisten die liefst alle
‘mannenbolwerken’ binnen de krijgsmacht met behulp van bijzondere (voor)rechten willen slechten, worden zeker niet door alle vrouwelijke militairen ondersteund.
Zelf heb ik altijd weinig affiniteit gevoeld met vrouwen die zich als mannen
gedragen, en het voorts onverstandig gevonden om man/vrouwgevoelens toe te
laten in gevechtseenheden. Binnen het Corps werd over dergelijke opties nooit
gesproken, ondanks de informatie die uit landen zoals Israël kwam.
Vele jaren daarna kreeg ik als tijdelijk docent aan de KMA alsnog te
maken met vrouwelijke cadetten die bij de studie zeker niet uit de toon
vielen. De leef- en werkomstandigheden waren intussen zodanig aangepast dat een afvalpercentage van 60 ondenkbaar was geworden,
maar hun ambitie begrijp ik nog steeds niet goed in het licht van echte
gevechtshandelingen.
De recente uitspraken van bewindslieden van Defensie en onderzoekers
van het instituut Clingendael over de wenselijkheid van méér vrouwen
in de krijgsmacht (vanwege hun speciale rol bij VN-missies) en betere
carrièremogelijkheden, missen volgens mij nog steeds een deugdelijke
basis. Ze zijn bovendien in strijd met gegevens over de politie en over
enkele buitenlandse krijgsmachten (Groot-Brittannië, Israël, Canada).
Alleen de VS lijken bepaalde problemen van ‘gemengde’ eenheden te
hebben opgelost door de invoering van een zeer strenge gedragscode,
maar dat betreft niet het hoofdprobleem. Over de beweerde voordelen
van vrouwelijke militairen is gewoon te weinig bekend, vooral in gevechtssituaties, evenals over (seksuele) intimidatie en het voorkomen of
bestraffen van dergelijke overtredingen. Met hun beperkte deelname
aan vredesoperaties heeft Nederland intussen wat ervaring opgedaan,
zonder dat er grote incidenten zijn geweest.
Of er werkelijke integratie plaatsvindt, én de mate van onderling vertrouwen of waardering onder moeilijke omstandigheden, verdienen
nader onderzoek, evenals de betere(?) verwerking door vrouwen van
traumatische ervaringen. Overigens is hun aanwezigheid binnen de
luchtmacht, marine en marechaussee niet helemaal vergelijkbaar met
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de landmachtsituatie die weer niet vergelijkbaar is met bijv. Russiche
vrouwelijke scherpschutters in WO II.
De zwemuren in het sportfondsenbad naast de Chassékazerne dienden mede ter
voorbereiding op de gevechtscursus bij het Korps Commandotroepen in het
West-Brabantse Roosendaal. Daar werden we geacht een diepe waterloop te
kunnen oversteken met een ‘drijfpakket’ waarin alle uitrusting droog bleef.
Voor de wekelijkse zwemtraining werd extra vroeg reveille gehouden, waardoor sommigen pas echt wakker werden in het water. Meestal ontaardde het
geheel in een ongewapend gevecht op de bodem, waarbij mijn longcapaciteit
toereikend was om rustig te wachten op het ‘aftikken’ door mijn tegenstander.
Dit (judo)teken om de strijd op te geven kreeg nog een andere, negatieve betekenis in de uitdrukking ‘iemand aftikken’. Hetgeen ongeveer
inhoudt dat een ander - bijv. superieur, inspecteur, collega - een snel
einde maakt aan het gedrag of optreden van betrokkene, zoals ook tijdens het dansen is toegestaan, of hem ter verantwoording roept.
Er bleken nog andere redenen te zijn voor een vroege reveille, zoals het vooroefenen van ceremoniële gelegenheden. Hoewel het trucje om probleemloos
lang in de houding te staan binnen 5 minuten kan worden aangeleerd, en iedereen een uitstekende conditie had, werden uren besteed aan stilstaan op de binnenplaats van het Kasteel, voorafgaand aan het huwelijk van de kroonprinses.
Dergelijke nutteloze (voorzorgs)maatregelen waren een aanslag op het gezond
verstand.
Tijdens een schietoefening op het ASK werden we ingedeeld bij een roving OP
(verplaatsende observatiepost). De cadet die de beurt had om een inschietvuur
te leiden, heeft mogelijk onze eigen positie opgegeven aan het vuurregelingscentrum. Hoe dan ook, van de eerste laag kwam een schot (brisantgranaat) vóór
ons en een achter ons terecht, terwijl we in het open veld stonden! Betrokkene
werd in feite ter plaatse door de docent ontheven door het aanzeggen van een
onvoldoende persoonsbeoordeling, hetgeen door ons stilzwijgend werd aangehoord zonder te weten wat er precies fout was gegaan. Solidariteit was sinds de
stierenopstand nog geen opvallende eigenschap onder cadetten. Of de docent
helemaal vrijuit ging, weet ik niet meer; niet lang daarna werd hij opgevolgd.
Naast alle individuele meetpunten bij studie, oefeningen en sport
bestond er ook een algemene persoonsbeoordeling (PB). Het is aannemelijk dat hiertegen bezwaren konden worden ingediend, maar of
een cadet dit ooit heeft gedaan... Plichten wogen toen zwaarder dan
rechten.
De wapenhoofden zorgden voor enige begeleiding, waren soms een
klankbord en voelden zich medeverantwoordelijk voor onze opvoeding
in (militaire) etiquette. Daartoe werden we thuis uitgenodigd voor een
kennismakingsbezoek. De verstrekte handleiding over deels achterhaal29

de gedragsregels, burgertenue, briefwisseling en titulatuur stond soms
in onthutsende tegenstelling tot de dagelijkse praktijk. Toestemming
moeten vragen aan de commandant om te huwen, kwam ons minder
vreemd voor; de KMA verbood immers te trouwen.
Over de pittige tijd bij de commando’s valt weinig positiefs te vertellen. Deze
gevechtscursus was wél goed voor de teamvorming, omdat de zwakke broeders
niet mochten achterblijven, en ook het oriëntatievermogen bij duisternis verbeterde aanzienlijk. Klimtoren, touwbaan, marsen, hinderlagen, honger, koude,
kapotte voetzolen, regen, lopende slapen (of slapende lopen) waren voor de
meeste van ons grensverleggende ingrediënten. Het vochtverlies was hoog, terwijl er (te) weinig werd gedronken. Het onderdrukken van de dorstprikkel
tijdens oefeningen werd zo normaal, dat ik uiteindelijk blaasklachten kreeg.
Eén veldfles drinkwater per dag, soms twee als het ook gebruikt moest
worden voor wassen en tandenpoetsen, is veel te weinig. Uitdroging
werd alleen in verband gebracht met hoge luchttemperatuur, grote
inspanning en onwel worden. Dat het ook in de winter een risico is,
was me toen niet bekend. Aan de eenvoudigste voorzorgsmaatregelen
ontbrak het vaak. Zo kregen we terecht voorlichting over baardschurft,
sneeuwblindheid en loopgraafvoeten, werden desnoods plaatjes van
geslachtsziekten getoond, maar aan bevriezing, herpes simplex (koortslipvirus) en het veel voorkomende zwemmerseczeem - voetschimmel
was in de 50-er jaren al een probleem - werd nog te weinig aandacht
besteed.
In Duitsland bestonden in de openbare zwembaden speciale ontsmettingskraantjes tegen voetschimmel, terwijl hier slechts het dragen van
badslippers bij het douchen werd geadviseerd, evenals het gebruik van
niet zo onschuldig talkpoeder. Het bestaan van preventieve middelen,
zoals jodiumzalf, bleef volslagen onbekend en de voorlichting aan onze
dienstplichtigen was navenant, wat duizenden onnodige besmettingen
heeft opgeleverd.
Militaire voertuigen hadden geen kachels, waardoor bevroren tenen, neus, oren
en soms ogen niet waren te voorkomen. Een stofbril en een grote schapenleren
chauffeursjas waren dan ook gewilde, doch schaarse artikelen. Verder dan het
ontwerpen van de zgn. mutsdas en deurtjes voor de Nekaf-jeep kwam men niet.
Gevoerde leren handschoenen en de toestemming in bepaalde eenheden om
eigen winterlaarzen te dragen, waren de eerste tekenen van een verbetering die
doorzette met oorbescherming, voertuigverwarming, heteluchtkanonnen voor
grote tenten en verwarmde bureau-shelters (werkruimtecontainers) op wielvoertuigen.
Ook de pantservoertuigen en nieuwe artillerietrekkers kregen in de
loop der jaren boordkachels, nadat men kennelijk had ontdekt dat korte
hazenslaapjes essentieel zijn voor het uithoudingsvermogen en dat vol30

doende warmte in hoge mate bijdraagt aan de fysieke en verstandelijke
capaciteiten. In een Laro (Landrover) kon het zo behaaglijk zijn dat de
chauffeur er in bleef slapen, doch zover was het dus nog niet...
De beperkingen van de toenmalige militaire uitrusting konden soms worden
gecompenseerd door ervaring. Wollen handschoenen met enkele afgeknipte
‘vingers’ om de meetinstrumenten te kunnen bedienen, reservebatterijen voor
je zaklantaarn op een warme plaats bewaren, een soort armband om schrijfgerei
bij de hand te hebben, het tweede paar gevechtslaarzen een maat te groot nemen om ‘s winters met dikke sokken over elkaar voldoende luchtisolatie over
te houden, een eigen lakenzak in je slaapzak voor betere warmte-isolatie en om
zelf te kunnen bepalen wanneer die witte binnenzak (thuis) gewassen werd, etc.
De gasmaskertas droeg ik altijd op mijn buik teneinde gemakkelijk in en uit
voertuigen te kunnen stappen, zittend er geen last van te hebben en het masker
‘in dekking’ (liggend op mijn rug) snel te kunnen opzetten.
Mijn zwangere gestalte was op afstand herkenbaar; het deerde me nauwelijks.
Het probleem van koude batterijen is nooit geheel opgelost, ook niet
toen ze herlaadbaar werden. De A-kwaliteit van de niet-oplaadbare
batterijen lag in de mobilisatiecomplexen en logistieke magazijnen
opgeslagen. Na verloop van tijd werden ze als B-kwaliteit aangemerkt
en verstrekt voor vredesgebruik, hetgeen inhield dat ze relatief snel
leeg waren. De herbevoorrading liep vaak stroef en het verbruik bij de
artillerie was hoog, zodat de ervaren militair een reservesetje op zijn
lichaam bewaarde en ze wisselde zodra de (licht)opbrengst begon
terug te lopen. Ook herlaadbare NiCa-batterijen (nikkel-cadmium) verloren eerder hun spanning bij lage temperaturen. Het oplaadapparaat
met reservebatterij was in een voertuig gemonteerd; verrekt lastig als
zich dat net ergens anders bevond.
Een molenaar in de buurt van Den Hout / Made bracht ons tijdens de eindoefening van de gevechtscursus - na een verrukkelijke boterham met gebakken
ei en spek - op zijn platte wagen en verstopt onder meelzakken een stukje
richting Drimmelen. Daar konden we enige tijd schuilen in een stal, waarvan in
het holst van de nacht de deur openging. De boer kwam even kijken bij een
drachtige koe, niet wetend dat wij de ongewone geluiden hadden veroorzaakt.
Hij liet geen enkele verbazing blijken over een groep wit-gevlekte mannen met
zwart-gevlekte gezichten, voorzien van uiteenlopend wapentuig, groette ons
kort en ging weer naar bed. Na aankomst in Drimmelen werden we met roeiboten overgezet en bij het aanbreken van de dag begon een doorsteek door de
Biesbosch, waarbij we soms tot de kin door het water van kreken gingen. We
volgden daarbij een hoogspanningslijn en bij het waden een gespannen touw.
Voor wie dat touw echt nodig hadden, hing het bijna te hoog. Niemand verdronk echter en met rubberboten, voorzien van buitenboordmotor, werden we
opnieuw overgezet: nu naar de oever bij Dordrecht. Tot onze grote opluchting
brachten voertuigen ons daarna terug naar het tentenkamp.
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Bij dergelijke marsen konden in de wintermaanden de broekspijpen bevriezen of gaan schuren tegen je dijbenen. Over de risico’s van windchill (gevoelstemperatuur; extra afkoeling door de wind) en onderkoeling hoorden we weinig, hoewel eens de ‘thee’ aan het einde van
zo’n tocht onmiskenbaar naar pure rum of vieux smaakte. Bij die lage
temperatuur was het verschil bijna niet te proeven en wij stelden geen
vragen.
Hoewel ik bij de artillerie beslist geen hekel had aan fysiek zware oefeningen,
kreeg ik twijfels omtrent het nut, want het beoogde ‘hardingseffect’ was na een
paar weken weer verdwenen.
Corpsactiviteiten en andere ontspanning
De sportmogelijkheden waren bijna onbeperkt, waarbij ook het lidmaatschap
van een burgervereniging in Breda mogelijk was. Zelf koos ik voor roeien en
daarna atletiek, naast de verplichte sportlessen, zoals judo, en het hindernisbaanwerk. Na de KMA kwamen daar boslopen, tennis, parachutespringen en
voetballen voor in de plaats, gevolgd door zwemmen, zaalvoetbal en volleybal.
Het roeien was aan strenge regels gebonden ten aanzien van alcoholgebruik en
‘stappen’: geen alcohol en om 22.00 uur naar bed. Daartegenover stond de
‘balgtafel’met extra voedingscomponenten. Gezien de bijna dagelijkse training
in een ‘acht met stuurman’ (boot voor acht roeiers achter elkaar met elk één
riem/paddle), hield ik me daar strikt aan. Voor uitgaan had ik geen geld en wie
niet reeds vroeg in diepe slaap was, werd soms tot in de nachtelijke uren beziggehouden door terugkerende stappers. Vóór een belangrijke wedstrijd had bijna
iedereen een onrustige nacht, zodat het dan weinig uitmaakte hoe laat je naar
bed ging. Onze coach zag dat echter anders toen ik een keer toestemming vroeg
om pas na 24.00 uur in bed te duiken.
Die avond wilde ik met mijn vriendin naar een Corpsfeest en daarna moest ik
haar nog naar het St.Ignatius-ziekenhuis terugbrengen. De weigering mij daarvoor ‘avondpermissie’ te verlenen irriteerde me in hoge mate omdat ik wist hoe
andere roeiers met de regels omgingen en daarover gewoon hun mond hielden.
Bovendien voelde ik me onder druk gezet door zijn beroep op loyaliteit tegenover het team. Mijn keuze tussen toegeven of niet-roeien was snel gemaakt,
want ik vond dat de coach zelf het dilemma had veroorzaakt. Een reserveroeier
werd in mijn plaats aangewezen en ik stapte daarna voor enkele maanden in
een ‘vier’ met enkele jongerejaars en een andere coach. Daarmee heb ik een
bijzondere ervaring gehad op het Terheijdens kanaal. We hadden de wind mee
(dus niet in de rug) en roeiden een redelijk tempo toen de boot in cadans kwam
en steeds sneller ging. De tijd die werd geklokt moet rond het wereldrecord zijn
geweest, want de coach kon zijn ogen niet geloven. Het voorzitterschap van de
roeivereniging Dudok van Heel had echter niet mijn ambitie.
Hoewel mijn bereidheid tot aanpassing en medewerking niet helemaal
nul was, kon ik goed ‘neen’ zeggen of mijn opvattingen doordrukken.
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Mijn persoonlijke afwegingen achtte ik meestal - al dan niet terecht belangrijker dan sympathiek te worden gevonden en dat heeft onnodige
conflicten opgeleverd. Hierbij wordt benadrukt dat het generaliseren
van dit boek geen enkele zin zou hebben gehad, want ‘de’ (artillerie)officier bestaat niet, evenmin als ‘de’ officiersvrouw. Verderop in dit
verhaal wordt daarvan een voorbeeld gegeven.
De contacten met meisjes uit de regio en soms van andere instituten, zoals de
Leidse universiteit, werden gedeeltelijk georganiseerd. Zo was er de mogelijkheid om dansles te volgen in Breda en om in te schrijven voor een Corpsfeest
of thé dansant of soirée met vrouwelijke gasten dan wel eigen introducées.
Het belangrijkste feest was het jaarlijkse Assaut dat twee dagen duurde en de
belangstelling genoot van menige Brabantse schone. De stijl van de zelfgebouwde decors, de diners, de muziek en de gala-uniformen - plus de dragers
daarvan - werd compleet gemaakt door de dames in hun schitterende baljurken.
In deze romantische sfeer zijn vele verbintenissen voor het leven ontstaan.
Het eerste jaar was ik helaas ‘bok’ (zonder vriendin) en daardoor automatisch
brandwacht. Een brandwacht mocht geen drank gebruiken en werd geacht zeer
discreet op te treden, met name als er géén brand was. Toen het feest begon had
ik zo’n spijt dat ik besloot het jaar daarop desnoods alleen voor het Assaut een
vriendin te ‘organiseren’. De combinatie KMA en vriendin (fee) was geen eenvoudige. Om met haar te kunnen uitgaan in burgertenue, waardoor het mogelijk
werd om ‘verboden’ etablissementen te bezoeken, was enige voorbereiding
nodig. Eerst met een tas vol kleding lopend naar het station, in een toilet omkleden, tas met uniform in een bagagekluis en vervolgens weer lopend naar het
ziekenhuis. Het bezoeken van bepaalde lokale uitgaansgelegenheden die niet
DC (des cadets) waren, behoorde tot de normale overtredingen van de Corpsregels. Er stond zover bekend geen echte sanctie op, in tegenstelling tot een
schending van de Erecode. Terminus had een zekere reputatie, maar ook bepaalde kroegen op de Grote Markt waren out of bounds voor ons.
Zich in burgerkleding in de stad bevinden was een militaire overtreding, net als
te laat terugkeren. Aan het einde van de avond moest dus op tijd worden begonnen met het omgekeerde ritueel: meisje naar huis - in dit geval de verpleegstersflat - brengen, terug naar het station, omkleden en weer terug naar de
KMA. Het afscheid nemen stelde vaak weinig voor. Kussen in uniform was
helemaal niet toegestaan en uitsluitend in een auto was er enige privacy.
Maar wie had er toen een auto? Bovendien was ik streng-katholiek opgevoed,
hetgeen inhield dat je de drankjes, bioscoopkaartjes en een eventuele corsage
van de firma Van Gurp betaalde, en verder geduldig afwachtte wanneer het
aanbeden meisje zich kusbereid toonde.
Het Prins Bernhard Paviljoen buiten het KMA-terrein had een burgerportier die soms een oogje dichtkneep voor laatkomers, mits niet in
damesgezelschap, en anders wilde een cadet op de benedenverdieping
nog wel eens zijn raam opendoen. De eerstejaars moesten evenwel
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twee poorten passeren: de buitenpoort (Stadhouderspoort) en de
Henricuspoort van het Kasteel, bewaakt door een cadet in de binnenwacht. De buitenpoort kon worden omtrokken door over het hek te
klimmen, waarna de nachtbraker zich noodgedwongen bij de cadet
moest melden om te worden genoteerd, tenzij deze ‘per abuis’ de
kasteelpoort niet had afgesloten. Het alternatief was een toevallig
openstaande keuken- of kelderdeur.
Deze situatie heeft me een straf met verzwaard arrest opgeleverd, waarvan ik
de aanleiding niet meer weet. Het gebeurde namelijk dat de officier van dienst
kwam controleren en dan was een ‘toevallig’ niet-afgesloten poort of een
sluimerende cadet ongeveer het ergste wat hij kon aantreffen. Het arrest moest
worden doorgebracht in een cel tegenover de buitenwacht. Daar waren de passerende cadetten te horen, die via de houten brug de stad in gingen of naar hun
kamer of naar huis; een sadistische kwelling.
Helaas was mijn bovengenoemde vriendin eveneens van goed katholieke huize,
maar begreep niet waarop ik wachtte, en wachtte... Toen die eerste echte kus
niet kwam en ze me bovendien met ‘gij’ bleef aanspreken, beschouwde ik haar
met mijn Hollandse zelfingenomenheid als te afstandelijk en verbrak na het
Assaut de ontluikende relatie. Pas later begreep ik dat het Brabantse gij en ik
zie oe gere (ik houd van je) iets anders betekenen dan dat ze me graag zag.
Voorts had ik haar bij het Assaut een halskettinkje met parel gegeven, wat in
sommige kringen ongeluk schijnt te brengen. Nu ben ik niet bijgelovig, zelfs
niet nadat we drie maal achter elkaar pech kregen met haar auto: gescheurde
band, lichte parkeerschade (mijn schuld) en een losgetrilde dynamokabel. Het
laatste kwam tot uiting op de toenmalige rotonde Oudenrijn, waar we de auto
met lege accu achterlieten bij een benzinestation en in de nacht een lift kregen
naar Wagenberg respectievelijk Breda. Deze mazzel herhaalde zich de volgende dag toen ik terugliftte naar de auto en in 5 minuten het euvel had ontdekt,
dankzij de KMA-lessen. Met de hulp van een vriendelijke wegenwacht kon ik
snel weer op weg, dus van een door mij uitgelokt onheil was absoluut geen
sprake, toch?
Ik sluit niet uit dat er een ander misverstand bij mijn vriendin in het spel was,
want in Amsterdam kwamen we eens terecht voor de deur van een besloten
club ergens bij het Leidseplein. In mijn jeugdige onwetendheid wilde ik wel
naar binnen, maar de portier schatte het correct in dat we in het COC (homoclub) niets te zoeken hadden. Het verdrietige einde van deze schuchtere vriendschap werd versneld door de barre omstandigheden: geen geld, geen vervoer en
geen tijd. Gelukkig zijn er de foto’s nog...
Bij de volgende Brabantse kennismaking ben ik meteen begonnen een klein
woordenboek aan te leggen, dat ik inmiddels niet meer nodig heb. Het is niet
onbelangrijk hieraan toe te voegen dat de meeste vriendinnen zich bijna geen
voorstelling konden maken van de invloed van al die regeltjes, gedragscode,
beperkte contactmogelijkheden en disciplinaire correcties op onze sociale vaar34

digheden en spontaniteit. Daarnaast eisten studie, Corps en oefeningen ons
nagenoeg volledig op; meer dan 4 jaren lang.
Van het leven dat ze eventueel als echtgenote van een beroepsmilitair zouden
leiden, hadden ze vaak helemaal geen beeld tenzij ze de dochter waren van een
toekomstige collega. Wij bezaten zelf nauwelijks méér realiteitszin, mede door
de afgeschermde en vooral paternalistische omgeving, en leden na enige tijd
aan een zekere gevoelsarmoede ondanks de uitlaatkleppen die het Corps bood.
Degenen die daar niet tegen konden, of onverhoopt oorzaak van een zwangerschap werden, verlieten voortijdig de KMA. Het waren zeker niet de slechtste
militairen en sommige van hen werden alsnog officier.
De jaarlijkse diësviering en de ‘Pa en Zeun’-stapavond waren memorabele
lichtpuntjes. De gewoonte om Corpsfamilies te vormen, waartoe een toekomstige ‘pa’ op de stierenmarkt een ‘zeun’ kon kopen, leidde niet altijd tot wapengebonden stambomen. Zo is mijn Corpspa, vierdejaars Henk Oberink, artillerist
en was mijn ‘broer’, Jos Poelman (overleden), infanterist. Zeuns zijn: de luchtdoelartillerist Rob Tellegen en een AAT-er die later overging naar de KLu.
Deze overstap door Anne Tjepkema van de aan- en afvoertroepen naar
de vliegeropleiding, was tamelijk uniek. Bovendien is hij een van de
weinige officieren geweest, die toen in hun vrije tijd een universitaire
studie volgden - nu is dat zeker geen uitzondering meer - en werd zelfs
twee keer militair attaché: in Canada en Frankrijk.
Rob Tellegen heeft onder meer vele jaren bij een NAVO-staf in Duitsland gediend en was tevens internationaal waterpoloscheidsrechter.
Tot mijn verrassing werd ik na het 2e jaar verzocht toe te treden tot de Senaat
van het Corps. Niet alleen mocht ik als notabele - illustere geheten - de aankondiging ‘eerbied, eerbied’ door de feuten met lichtelijk geremd genoegen ondergaan, maar kreeg ook de vrijheid om bepaalde lessen te missen. Daar stonden
enkele stevige verplichtingen tegenover, waaronder coördinator voor de organisatie van het Assaut en secretaris van de onderzoekscommissie bij een spiekaffaire. Het betrof hier meerdere cadetten die waren betrapt bij het afkijken of
het overschrijven van meegebrachte aantekeningen tijdens tentamens.
In beginsel moest de Senaat over deze schending van de Erecode een oordeel
uitspreken en het Cadettencorps diende dat vervolgens over te nemen en in te
stemmen met uitstoting uit het Corps. Doorgaans was dit voor de KMA-leiding
voldoende reden om tot verwijdering van het instituut te besluiten. Slechts één
beschuldigde werkte vanaf het begin mee aan het Senaatsonderzoek en erkende
zijn fouten. Dit heeft hem ‘gered’ en had de anderen tot heroverweging kunnen
brengen. Ze bleven echter ontkennen totdat de getuigenverklaringen op tafel
kwamen. Enkele ‘verdachten’ verwezen toen naar gewoontes op de middelbare
school. Dit leidde binnen het Corps tot de discussie of de Erecode gemoderniseerd moest worden. Mijn opvatting was strikt formeel: niet alleen het spieken,
maar vooral het liegen daarover, kon niet worden geaccepteerd.
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In de Verenigde Staten werden eens tientallen cadetten van West Point om
dezelfde reden ontslagen. Ondanks deze overtuiging lag ik ’s nacht wakker omdat ik besefte dat, als het Corps en de KMA-leiding er precies zo over dachten,
de gevolgen heel bitter zouden zijn voor de daders. De Corpsvergadering nam
inderdaad afstand van het genoemde middelbareschool’excuus’ en de betrokken cadetten werden vervolgens ontheven van de opleiding. Enige tijd later gebeurde hetzelfde met een cadet na een andere misstap; vooral het liegen daarover werd hem zwaar aangerekend. De discussie over de Cadettenbelofte en de
Erecode zou nog jaren duren.
Er waren beslist ook prettige kanten aan de extra werkzaamheden als Senaatslid. De voldoening na het geslaagde Assaut, het bezoek aan een feest van de
adelborsten in Den Helder waar ik aan prinses Marijke werd voorgesteld, de
jaarlijkse rijtoer door Breda in een open rijtuig bij het ‘veroveren van het
kanon’, evenals bezoeken aan de Inspecteur-Generaal op de ‘Zwaluwenberg’
en aan reserve-luitenant-kolonel Meeuwsen, erelid van het Corps, die jaarlijks
de Senaat vergastte op een wijnproefavond, vielen daar onder. In Den Helder
werden we ondergebracht in een logiesschip waar ’s nachts allerlei onbekende
geluiden te horen waren. Dergelijke omstandigheden maakten een uitstapje
soms tot een ware slijtageslag, zoals ik in Brussel ondervond. Jaarlijks was er
een uitwisseling met cadetten van andere academies en ik werd met enkele
lotgenoten voor een week naar de Koninklijke Militaire School gestuurd. De
Belgische cadetten hadden nog minder zakgeld dan wij, maar wel de beschikking over een royaal representatiefonds. Dus elke avond stond er een nieuwe
ploeg vrijwilligers klaar om ons de ‘stad’ te laten zien. Na terugkeer in de
kleine uurtjes rolden we in bed op de zolder van een oud kazernegebouw, waar
de verwarmingsbuizen ons compleet uit de slaap hielden. Bij het afkoelen en
opwarmen klonken er knallen als pistoolschoten.
’s Morgens aan de ontbijttafel kwamen alle cadetten ons een hand geven;
iedere dag! Na een week waren we total-loss en eindigde het feest met deelname aan het Belgische cadettenbal. We werden aan enkele charmante Nederlandse jongedames voorgesteld, uitgenodigd via het diplomatieke circuit, die
echter weinig plezier aan de slaperige cadetten hebben beleefd. Mijn gevoel
van schaamte was groot na afloop. Vervolgens om 7 uur terug in de kazerne,
om 8 uur weer uit bed teneinde ons om 9 uur af te melden bij de Nederlandse
ambassadeur (of attaché). Zijn echtgenote deed zelf de deur open en keek verwonderd naar onze bleke, vermagerde koppies. ‘Ik zal eerst eens voor jullie
koffie zetten en een ontbijtje klaarmaken’ zei ze begripvol. En zo geschiedde.
Bij het kennismakingsbezoek door de heer Claus von Amsberg aan de academie, werden enkele cadetten uitgenodigd om aan de officiële lunch deel te nemen. Omdat ik niet meer roeide, sloeg ik wel eens het ontbijt over met behulp
van wat fruit. Die dag had ik een gezonde trek toen we het koude buffet zagen,
dat gereed stond in de gouverneurswoning (het Blokhuis). Na mijn eerste bescheiden portie bleek er zo veel over te zijn dat ik nogmaals langs het buffet
ging om met een afgeladen bord mijn tafeltje weer op te zoeken. Iemand kwam
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toen op het fatale idee de hoge gast te confronteren met een vertegenwoordiger
van het cadettendom. Onderweg terug naar mijn tafeltje werd ik uitgenodigd
aan de hoofdtafel te komen zitten, waar een pijnlijke stilte heerste omdat de
prins kennelijk geen actuele politieke onderwerpen of zijn militaire achtergrond wilde aansnijden dan wel zijn Nederlands nog niet vertrouwde.
En zelf een gesprek over alledaagse dingen beginnen, was tegen het protocol
waar de aanwezige officieren zich angstvallig aan hielden. Soms gebiedt welgemeende gastvrijheid echter om het protocol dan maar te negeren, doch ik
voelde me zo opgelaten bij al die lege borden om me heen, dat eigen initiatief
me tamelijk absurd leek. Achteraf had ik er spijt van, want ook als prins stelde
Claus een informele benadering beslist op prijs.
Hij toonde zijn gevoel voor humor al nadat de tambour-maître, cadetvaandrig Hooftman, bekende zo weinig verstand van muziek te hebben
dat hij de ingestudeerde marsen een volgnummer had gegeven, zodat
hij alleen het juiste aantal vingers behoefde op te steken. ‘Speelt u de
mars van twee vingers maar voor mij’ verzocht Claus die middag bij de
demonstratie.
Het was verbazingwekkend hoeveel cadetten bereid waren een Corpstaak op
zich te nemen. Zo was er een eigen mess-bestuur dat tezamen met de Senaat de
maaltijden aan een hoofdtafel gebruikte. Deze tafel stond op een soort podium
waardoor ik me voor het eerst in de ‘schijnwerpers’ voelde. Ceremonieel en
representatieve tijdverspilling hebben zelden mijn interesse gehad, mede doordat ik als Einzelgänger weinig behoefte voelde om te ‘netwerken’.
Aan het einde van dat jaar ontving ik de academiemedaille in brons, maar op de
vraag of ik in mijn vierde jaar voorzitter van de Senaat wilde worden, heb ik
neen gezegd. De tijd en energie die dat zou kosten, zag ik als een bedreiging
voor het succesvol afronden van het examenjaar. En mijn afkeer van ‘belangrijk zijn’ deed de rest. Overigens een foute attitude, want het houden van toespraken en het leiden van vergaderingen, ceremoniële bijeenkomsten e.d. heb
ik toch moeten leren. Mijn voorkeur bleef echter uitgaan naar presentaties over
het vak en het leiden van oefeningen.
Het vertrek van zoveel jaargenoten die om verschillende redenen afvielen, gaf de ‘overlevers’ een gevoel van verbondenheid. Het idee dat
er iets mis was met de selectie of de verwachtingen of de KMA-cultuur
kwam niet in ons op. Bijna iedereen onderging het kritiekloos, hetgeen
merkwaardig is voor studenten die een analytische, onafhankelijke instelling zouden moeten hebben.
De selectie en voorlichting waren in die jaren nog tamelijk primitief,
hetgeen te begrijpen is vanuit de grote behoefte aan beroepsofficieren
en uit de latere informele profielschets van een KMA-officier met 41
gewenste eigenschappen!
De saamhorigheid of kameraadschap die tijdens de gezamenlijke opleiding ontstond, was een van de positieve resultaten van het systeem.
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We kenden wel elkaars zwakke punten en tekortkomingen, maar waren
bereid die te verdragen of te ontzien en zonodig te ‘compenseren’.
Tijd voor een hobby bleef er nauwelijks over. De opgedane kennis van motorvoertuigen heeft pas later geleid tot het sleutelen aan mijn eigen auto. Op de
KMA was ook een ontspanningsbibliotheek die echter weinig werd gebruikt.
Kunstzinnig talent werd nagenoeg uitsluitend bij de Assaut-voorbereidingen
getoond, en verder waren er een fotoclub en het militaire tamboerkorps dat niet
onverdienstelijk speelde. Voorst bestonden er de toneelvereniging Stikum, een
feestvereniging Quo Vadis en vele sportverenigingen, inclusief paardrijden.
De reeds genoemde wapen- en dienstvakverenigingen, het mess-bestuur, plus
enkele godsdienstige verenigingen, completeerden het geheel. Zelf heb ik een
seizoen deelgenomen aan het ‘spookpeloton’ dat militaire exercitie en frivole
bewegingen met het geweer Garand demonstreerde zonder de bekende luidkeelse commando’s, terwijl anderen regelmatig voor de Vierdaagse trainden.
De schaarse vrije tijd werd door sommigen besteed aan stunts, zoals het ‘lenen’
van voorwerpen van een andere studentenvereniging (en de commando’s?).
Parachutespringen, duiken, bergbeklimmen en zweefvliegen waren aanvankelijk alleen weggelegd voor vrijwilligers die tevens lid werden van een (externe)
militaire of burgervereniging.
Kapitein Maas was de drijvende kracht achter parachutespringen door
cadetten. Hij was gemakkelijk te herkennen aan zijn been in het gips...
Ik werd afgekeurd vanwege mijn toegenomen gewicht als voormalig
roeier: op 82 kg waren de militaire parachutes niet berekend, zei men.
Ondanks de aanwezigheid van een splinternieuwe atletiekbaan liep ik dagelijks
liever een paar ronden langs de buitenrand van het terrein en over de ‘wallen’.
Op de baan vond ook een deel van de training voor het NSF-diploma plaats,
waarbij verschillende sporten werden beoefend en getest. Zelfverdediging, de
duursporten en de rest waren geen probleem, maar bij het vérspringen kwam ik
telkens 10 cm te kort. Dat kostte me 10 gulden per cm, want het diploma met
de KMA-premie heb ik nooit behaald.
Hoewel ik zelden alcohol dronk - alleen bij het voorproeven van de speciale
Assaut-cocktails ben ik me eens te buiten gegaan - vond ik het een goed idee
om een gezellige kelderbar in te richten. Via de Senaat werd de naam ‘De
Spijker’ voorgesteld, gebaseerd op mijn ervaring met obscure mix-drankjes.
De gouverneur meende evenwel dat het een gebaar was vanwege zijn genieachtergrond; de bijnaam voor een genist was namelijk ‘spijker’.
Al deze activiteiten vormden tevens een middel om onze ‘binnen’weekends in
Breda aantrekkelijk te maken, want in het internaatsysteem waren de verlofweekends dun gezaaid.
Ook de krijgsmacht kende nog parate weekends; het ‘buitenwonende’
beroepspersoneel werd dan geacht zich binnen één uur na waarschu38

wing in de kazerne te melden en in ieder geval de paraatheidsappèls bij
te wonen. Vakantieverlof werd binnen de eenheid soms alleen toegestaan na overleg met collega’s die dan aanwezig moesten zijn. En een
vakantie of reisbestemming in Oost-Europa was in beginsel verboden
en daarom onderwerp van goedkeuring door de commandant die het
verzoek weer voorlegde aan de landmachtstaf (afdeling Inlichtingen en
Veiligheid).
Jaarlijks werd door een commissie de Cadettenalmanak uitgegeven, waarin de
belangrijkste wetenswaardigheden waren vermeld, inclusief de anekdotes en
markante of ironische uitspraken. Om onbekende reden vond ik het wél leuk
dat soort humor te verzamelen, terwijl ik het nut van een dagboek niet inzag.
Het bladeren door die almanakken levert nu een vreemd beeld op, alsof het geluid ontbreekt en met name de geuren zoals van bezwete kleding die eens per
week werd ingenomen voor de wasserij, bij toerbeurt door de zorg van enkele
cadetten. De geuren van wapenolie, de sportzaal, de eerste koffie-automaat, de
vochtige RK-kapelruimte, het ziekenzaaltje, de keuken, de bibliotheek, de
plaatselijke koffiebranderij en in het seizoen van de CSM-suikerfabriek (neen,
niet compagniessergeant-majoor). En vooral de lekkere luchtjes van de dames
die op de KMA werkten: de schoonmaaksters, secretaresses, typistes en de
medewerkster(s) van de korpsadministrateur (KA) waren het bewijs van een
andere, betere wereld. Nog hoor ik in gedachten het dagelijkse tikken van hoge
hakken waarvan het geluid zich achter ons langs verplaatste in de richting van
de KA, terwijl we ‘s morgens op appèl stonden bij de Blauwe Stoep. Alsof die
vlag voor haar werd gehesen; om nooit te vergeten.
Humor lijkt vaak te ontstaan in tijden van ontbering en uitzichtloosheid. Soldatenhumor is beslist niet altijd grof en toont dan een scherp
inzicht in de gedragingen en subtiele zelfverheerlijking van meerderen.
Op de KMA bestond in dit opzicht een zekere krampachtigheid, vergelijkbaar met het negeren van onze fysieke behoeften. Terwijl we in
feite geselecteerd waren op intelligentie en sociaal gedrag - naast de
fysieke vaardigheden - leken die eigenschappen te moeten worden onderdrukt zodra we binnen de poort waren. Uitingsmogelijkheden boden
het Corps, de stad, onderlinge gesprekken en de eigen publicaties. Afreageren kwam eveneens voor, maar geen knokpartijen zoals vroeger.
Het cadettenblad was de S5. KMA-bladen waren de Parade en veel later ook
het KMAgazine. Het regelmatig schrijven voor militaire periodieken, inclusief
de Carré (NOV), heb ik pas opgepakt na 1980. Daarvóór kwam het wel eens tot
een artikel in de Militaire Spectator of de Sinte Barbara (van de Vereniging van
Officieren der Artillerie), maar bij aanvang van de cursus Stafdienst kon ik nog
geen behoorlijk leesbaar verhaal schrijven. De KMA besteedde er toch genoeg
aandacht aan met allerlei scripties; daarna verwaterde het weer bij gebrek aan
prikkels. Wél ontstonden er reeds brigadebladen, de nieuwsfolders tijdens oefeningen, zoals Stuk te velde, en de Artie Varia van de legerkorpsartillerie.
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Kortom, de interne communicatie - professioneel ondersteund door
dienstplichtige journalisten en fotografen - was geboren en werd aangevuld met publicaties van de landmachtstaf, bijv. op het gebied van
inlichtingen en veiligheid, en de Monitor voor/over uitgezonden eenheden, evenals de uitgaven van de directie Voorlichting van het ministerie. De introductie van de kopieermachine en de noodzaak allerlei
nieuwe ontwikkelingen in voorschriften en oefenaanwijzingen vast te
leggen, deden de rest om een geweldige papierstroom op gang te
brengen.
De externe communicatie werd vaak verzorgd door dezelfde of gelijksoortige secties Voorlichting, LS/Info e.d. die tevens betrokken waren
bij de persvoorlichting tijdens oefeningen, de ontvangst van hoge
gasten (VIPs) en bij de massale Open Dagen voor burgerbezoekers.
Mijn eerste Barbaravieringen vonden eveneens op de KMA plaats. Daarbij
werd soms een gerepliceerde of antieke vuurmond uit het Kasteel naar buiten
gebracht en geladen met alleen kruit. Door de klap sneuvelden weleens ruiten,
maar ook trommelvliezen. Sommige artilleristen waren al een beetje schietdoof
vóór ze de academie verlieten en kenmerkten zich door een luide stem, onmisbaar om commando’s door een batterijstelling te schreeuwen, beweerden we.
Mijn kenmerkende stemgeluid, vooral bij telefoongesprekken, moet in die tijd
zijn ontstaan. De bekende oorproppen met paraffine werden na de invoering
van gehoortests, vervangen door zachtplastic proppen en door halfbolle gehoorbeschermers met een beugel. Een versie die minder bedoeld was voor geluiddemping en waarin een (radio)telefonieverbindingselement zat, voor ontvangst
zonder bijgeluiden, werd head-set genoemd.
Ste Barbara is de schutspatrones (zonder ge-) van de artillerie en nog
vele andere gevaarlijke beroepsgroepen over nagenoeg de hele wereld.
Volgens de traditionele levensbeschrijving stierf ze in het jaar 306 in
Nicodemia of Nicomedia de marteldood. Mijnwerkers, steenhouwers,
brandweerlieden, artilleristen, etc. vieren haar verjaardag op 4 december, waarbij tenminste het ‘echte’ verhaal van haar kuise leven wordt
voorgedragen en de relatie met vuur, bliksem en donder verklaard.
Minder kuise versies zijn denkbaar indien geen dames aanwezig, maar
de Amerikaanse artilleristen vieren het altijd met hun partners. Daarbij
wordt tevens het heldhaftige optreden van vrouwen in de Burgeroorlog
herdacht en bezongen.
Een belangrijk rustmoment was de zondagse kerkdienst in een van de buitentorens - Granaat- en Duiventoren - bij het Spanjaardsgat (een waterpoort). Te
velde en later in Seedorf zou ik dergelijke bijeenkomsten bijzonder waarderen.
Met de geestelijke verzorgers bij de parate troepen kon ik niet altijd even goed
opschieten. Sommigen hadden pacifistische of antimilitaristische ideeën, zeker
waar het ging om kernwapens, zoals ik die ook zou aantreffen bij het IKV
(interkerkelijk vredesberaad) en Pax Christi.
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Deze organisaties waren opgezet dan wel geïnfiltreerd door lieden met
links-politieke doelstellingen. Zelfs een latere gouverneur van de KMA
bleek besmet te zijn met het idee de dreiging van het Warschau-Pact te
kunnen ontzenuwen door in de DDR persoonlijke contacten met Oostduitse vredesactivisten en formele communistische overlegorganen te
onderhouden.
In het licht van de controle op vakantiebestemmingen, lijken onze inlichtingendiensten soms de verkeerde prioriteiten te hebben gesteld.
Afscheid
Tegen het einde van het vierde jaar mochten we een keuze maken uit de vacatures voor tweede-luitenants bij de luchtdoel- en de veldartillerie.
De 14e Afdeling sprak me wel aan omdat ik me inmiddels had verloofd met een
lief meisje uit Amersfoort. De KMA-luitenants voor de veldartillerie gingen in
beginsel naar een brigade-afdeling, te vinden in Assen, Havelte (Steenwijkerwold), Nunspeet, Arnhem, Grave (later: Oirschot) en Seedorf (BRD). Alleen
Tjalle Peters koos voor de luchtdoelartillerie.
Eerst moesten nog het individuele officiersexamen en de feestelijke ‘bul’uitreiking plaatsvinden, waarbij geen verrassingen te verwachten waren. Hoewel
ik zeker niet alle vragen van het mondelinge examen correct heb beantwoord,
had ik genoeg studiepunten verzameld om te slagen. Eigenlijk voelde ik maar
weinig voldoening, mede door het besef dat onze jeugd onherroepelijk voorbij
was, en ben dan ook niet zichtbaar op de gezamenlijke foto van de Promotie 1968. Mijn ouders waren bijzonder trots, omdat ze wisten hoe lang de weg was
geweest: totaal 7 jaren.
Bij het ontruimen van mijn kamer, afscheid nemen van jaargenoten en het
voornemen naar de eerstvolgende reünie te zullen komen, kon ik niet vermoeden dat enkele van ons nooit meer op de KMA zouden terugkeren. Vlieg- en
verkeersongelukken of dienstverlating en vertrek naar het buitenland beletten
dat. Als cadetten hadden we reeds de militaire begrafenis van een ouderejaars
bijgewoond en tijdens de studie raakte een jaargenoot bij een aanrijding betrokken, waardoor hij na zijn genezing werd afgekeurd.
Smedema trachtte na een verkeersongeluk het naderende verkeer te
waarschuwen tot hij zelf door een auto werd geschept, ging daarna aan
de universiteit studeren en is inmiddels opgeklommen tot rechter.
Nog eenmaal onder de Stadhouderspoort door, over de brug en door het
Valkenhof richting station, of eerst naar de Grote Markt voor een biertje en een
laatste blik op een van de mooiste kerktorens van Brabant: het was voorbij en
het echte leven begon...
De laatste stap bestond uit de genoemde applicatiecursus bij het AOC. Hoewel
niemand van ons (lucht)waarnemer zou worden, hadden we wél de opleiding
gekregen om zonodig als bataljonsliaisonofficier te kunnen worden ingezet en
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‘voor het geval dat’. Men sprak daarover in termen als in oorlogstijd of onder
oorlog-omstandigheden of als de ballon opgaat of als er op de knop wordt
gedrukt. Onder Duitse invloed werd ook wel de uitdrukking im Ernstfall
gebruikt.
Het lichte vliegtuig voor luchtwaarneming en verkenning was de Piper Cub,
waarbij de waarnemer achter de piloot zat en alleen naar opzij kon waarnemen.
Het beste overzicht van doel en projectielexplosies werd verkregen door een
korte bocht te draaien. Daar was niet iedereen tegen bestand, zodat het voor
betrokkene én de piloot soms een opluchting was om vlak over de boomtoppen
weer de smalle vliegstrip bij het ASK te naderen. In (militaire) vliegtuigen en
helikopters was ik geheel op mijn gemak: de Fokker-Friendship, Alouette,
Cessna (parachutespringen), Bölkow, en groter. Het genoegen van een straaljager heb ik jammer genoeg nooit ondergaan. De rij-opleiding voor de militaire
vrachtauto viel eveneens in die periode, plus enkele kennismakingsbezoeken
aan militaire onderdelen.
Terugkijkend besef ik dat we daarna het omslagpunt hebben beleefd
van het traditionele leger naar de moderne landmacht waarin nieuwe
ideeën en internationale samenwerking even normaal zouden worden
als de dagelijkse routine vroeger. Aan ons om daar een bijdrage aan te
gaan leveren, waarbij we veel oefenden in het operatiegebied op de
Noordduitse Laagvlakte en bereid waren desnoods een oorlog in te
gaan.
Breda zou een belangrijke plaats in mijn leven blijven, ook privé.

Beëdiging in Nunspeet
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Hoofdstuk 2: 14e Afdeling veldartillerie 1968 – 1974
Batterij-officier toegevoegd
Na een korte vakantie in Italië, voor mij een geweldige luxe, landden we op
Schiphol. In Bussum aangekomen bleek dat er een patrouille van de marechaussee aan de deur was geweest, want ik werd vermist bij mijn nieuwe eenheid in Nunspeet. De afdelingscommandant had mij reeds verwacht, maar de
plaatsingsbeschikking of meldingsinstructie was te laat verzonden. Ondanks de
parate zaterdag meende ik me pas op maandag te moeten melden. Hoewel vóór
de beëdiging geen diensten mochten worden verricht als officier, kon ik meteen
met inwerken beginnen. Bob Albers was de batterij-officier (bto) van de Bbatterij en trad als mentor op voor mijn eerste functie: bto-toegevoegd.
De beëdiging, samen met jaargenoot Tjalle Peters, heeft indruk op me gemaakt.
De aanwezigheid van mijn familie, verloofde en van een vertegenwoordiger
van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht was al bijzonder, maar vooral de
inspanningen om een parade met voertuigen en vuurmonden te houden gaven
me een warm gevoel. Luitenant-kolonel Bouman nam de eed af en hij zou als
commandant nog een reeks opvolgers krijgen voordat de 14e Afdeling tijdelijk
mobilisabel werd gesteld. Inmiddels is de afdeling weer paraat in ’t Harde en
ingedeeld bij de 43e Gemechaniseerde brigade. Onze begeleidingsofficier was
Henk Broekhuizen die de bijnaam ‘Hosenhausen’ kreeg in verband met zijn
Duitse connecties. Staande naast een vuurmond met het schabrak over de
schietbuis, legde ik de eed af. Een lange vent met een mager gezicht, volgens
de foto’s, en met nieuwe verantwoordelijkheden.
De begeleidingsofficier regelt bij een beëdiging onder meer dat de
nieuwe luitenants op tijd staan aangetreden, weten hoe ze hun vingers
moeten houden bij de eed en in het juiste tenue worden gemeld aan de
afdelingscommandant.
Sommige collega’s hebben zich onsterfelijk gemaakt door de anekdotes
die over hen de ronde deden. Zo werd, volgens een der verhalen, eens
een achtergelaten militair voertuig in het bos aangetroffen. De Nekafjeep bleek te zijn vergeten door een Nederlandse infanterie-eenheid en
vervolgens van zijn motor ontdaan.
Het opstoken thuis in de open haard van een ‘gevonden’ eiken betimmering, bestemd voor de officiersmess, is een ander voorbeeld. En ooit
kwam een gehuwde kapitein met zijn mooie vriendin in het bivak in
Duitsland naar de messtent die op zondag vol was met officieren.
Zo knap dat iedereen de zekerheid wilde hebben dat ze ‘nur Freundin’
was.
De taken op de kazerne waren eenvoudig: controle op het materieelonderhoud
en het invullen van de geschutsboekjes, training met het vuurregelingscentrum
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(vrc) van de batterij, deelname aan sport en schietoefeningen, voorbereiding
van oefeningen, enkele lessen geven en zelfstudie. Redenen voor zelfstudie
waren er genoeg. Ik kende immers de getrokken vuurmond 155 mm hw M114
niet, had nauwelijks met alarmoefeningen van doen gehad en was evenmin
eerder betrokken geweest bij alle administratieve voorbereidingen ten behoeve
van schietoefeningen met de persoonlijke wapens en in het ASK. De overgang
was tamelijk groot, want na meer dan vier jaren studie vervulde ik een functie
waarvoor dienstplichtige kornetten in ongeveer zes maanden werden opgeleid.
Prima om te wennen, maar het moest niet te lang duren.
Bij de artillerie, cavalerie en de marechaussee wordt een vaandrig
‘kornet’ genoemd. De bevordering tot luitenant en beëdiging van de
dienstplichtige reserve-officieren vond pas plaats na hun parate diensttijd (eerste oefening). De meesten werden lid van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren (KVNRO) dan wel van de
Vereniging van Officieren der Artillerie (VOA). Een aantal van hen
kwam ik weer tegen, nadat ik zelf bij een mobilisabele eenheid was
geplaatst tijdens‘vredesfuncties’ bij het artillerie-opleidingscentrum en
in Den Haag. Ze blijven veelal zeer betrokken bij de krijgsmacht en
hun collega’s, en kunnen in uitzonderingsgevallen de rang van reserveluitenant-kolonel bereiken.
Het vinden van een huis in de omgeving van Nunspeet was afhankelijk van de
bemiddeling door het garnizoensbureau dat zich in Harderwijk bevond.
Het eerste aanbod in Elburg beviel mijn verloofde wel en we trouwden op 26
november 1968 in Amersfoort. De afdelingscommandant was op de receptie
aanwezig en verraste ons met een fraaie zilveren sigarettendoos met inscriptie.
Tijd en geld voor een huwelijksreis waren er niet, want ik had inmiddels mijn
eerste gebruikte auto aangeschaft. Een Fiat 1100 die redelijk bestand bleek tegen doe-het-zelf onderhoud, bracht ons door de donkere nacht naar huis.
De onheilspellende winterse verlatenheid van het landschap was het eerste
voorteken van een grote vergissing. Mijn vrouw was in de stad opgegroeid, had
een leuke baan en woonde nog bij haar ouders. Nu kwam ze in een ‘dorp’ terecht (hoewel Elburg formeel een stad is), aanvankelijk zonder vervoer, was
alleen thuis en miste Amersfoort. Ze heeft het me nooit verweten, maar haar
leven was plicht geworden.
Een paar dagen later vertrok de afdeling naar Duitsland; oefening Edelman was
begonnen. Te velde waren de taken van een bto-toegevoegd tamelijk zelfstandig. Met een verkenningsgroep naar het volgende stellinggebied dat moest worden ingericht om straks de vuurmondbatterij snel en efficiënt te kunnen ontvangen. De plaatsen voor zes stukken werden gemarkeerd met ijzeren ‘vlaggen’,
het kompasrichttoestel werd opgezet en met behulp van de magneetnaald georiënteerd. De terreinmeetploeg begon met het inmeten van het gemarkeerde
batterijnulpunt en de grondlijn. De lijnploeg legde een aantal telefoonlijnen die
daarna moesten worden ingegraven of door bomen gespannen.
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Het nulpunt was het midden van de vuuropstelling, werd met een korte
zwart-witte baak aangegeven en bevond zich tussen het 3e en 4e stuk.
Deze stukken vormden doorgaans de inschietsectie omdat het vuurregelingscentrum de berekening van een vuur relateerde aan de plaats
van het nulpunt (batterijmidden).
De grondlijn was een vastgelegde referentierichting in het terrein,
meestal in front of op de flank van de stelling, die nauwkeurig werd
ingemeten door de terreinmeters. Voor de nauwkeurige plaatsbepaling
van het nulpunt had de batterijcommandant alleen zijn stafkaart en een
transversaalschaal ter beschikking. De terreinmeters gebruikten onder
meer een stalen meetband plus pennen, waarmee de termen ‘aan’ en
‘vast’ zijn verbonden. In voorkomend geval kon de bto-toegevoegd
dezelfde procedure afwerken vanaf een nabijgelegen bekend punt of
een startpunt dat was ingemeten door de afdelingsterreinmeetgroep.
Het begrip ‘vuur’ heeft zowel betrekking op de (inslagen/explosies van) afgevuurde artillerieprojectielen, als op de gehele procedure om een doel onder
vuur te nemen, te weten: de vuuraanvraag, het eventuele inschieten (toen met
een sectie van twee vuurmonden), het uitwerkingsvuur en de zgn. tactische
melding over de zichtbare effecten op het doel. Als de waarnemer tevreden was
over de ligging en (tactische) effecten van het uitwerkingsvuur, meldde hij
‘vuur geëindigd’. Bij een zgn. puntdoel werd een speciale (inschiet)procedure
gevolgd.
Soms was inschieten niet nodig, met name indien de plaats van (het midden
van) het doel voldoende nauwkeurig bekend was, of niet mogelijk zoals in
heuvelachtig terrein of ’s nachts zonder gevechtsveldverlichting. Daarbij kon
nog altijd een onbekende kaartfout optreden tussen 10 en 70 meter of meer,
afhankelijk van de gebruikte stafkaart (ouderdom) en een juiste plaatsbepaling
van het ‘midden’ (zwaartepunt) van het ‘oppervlaktedoel’. Een doellocatie was
bij duisternis heel moeilijk vast te stellen zonder nachtzichtapparatuur, tenzij de
artillerie voor gevechtsveldverlichting zorgde.
Een militaire stafkaart is zeer gedetailleerd, heeft doorgaans een
schaal van 1 : 50.000 (1 cm = 500 mtr) en is voorzien van horizontale
en verticale coördinatenlijnen volgens het UTM-stelsel. Door het
nummeringsysteem van deze kilometerlijnen, horizontale x-as en verticale y-as, kan een doelcoördinaat/-positie met een afronding op 10
meter worden bepaald en doorgegeven. En tevens kunnen daarmee
meerdere stafkaarten nauwkeurig aan/tegen elkaar worden geplakt.
Ook de hoogte van de (doel)positie kan van een stafkaart worden
afgelezen met behulp van hoogtelijnen.
Het gebied van een complete vuurmondbatterij heette batterijstellinggebied; het gedeelte waar zich de gevechtsbatterij met de vuurmonden
bevond, werd (batterij)stelling genoemd.
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Een reservestelling kon dus voor alleen de gevechtsbatterij bestemd
zijn en lag in de nabijheid van de hoofdstelling.
De plaatsen voor het batterijvuurregelingscentrum, de trekkende voertuigen (6ton laadvermogen), de munitievoertuigen (3-ton) en de overige ondersteunende
voertuigen moesten worden verkend en zo gemarkeerd dat zonodig ook bij duisternis het gebied kon worden betrokken. Daartoe werd dan een aantal (extra)
gidsen meegenomen bij de verkenning. Het is duidelijk dat de terreinmeet- en
lijnploegen weinig rust kregen, maar de rest van de verkenningsgroep verzamelde zich na gedane zaken in het DAF-voertuig van de bto-toegevoegd of
werd op wacht gezet in de rondom-beveiliging. Tijdens Edelman was het zo
koud dat er nauwelijks kon worden geslapen en chauffeurs die hun voertuigen
niet uitkwamen het risico van bevroren tenen liepen. Achterin de 3-tonner stonden een Alladin-kachel, die op petroleum brandde, en een zend-/ontvanginstallatie. Daarmee werd radioverbinding onderhouden met de batterijcommandant
die na een verkenning doorgaans terugkeerde naar de batterij of eerst nog globaal een reserve-stelling dan wel reserveroute verkende. Soms werden in één
verkenningsactie meerdere stellinggebieden opgenomen en tevens de bijbehorende ‘ontmoetingspunten’ afgesproken, waar nakomende elementen van de
verkenningsgroep zich moesten verzamelen dan wel de bevelsuitgifte werd gehouden.
Voorts kon na een verkenning alvast een vuurkaart worden ‘opgezet’ (d.w.z.
getekend), zodat na binnenkomst van het vuurregelingscentrum er geen tijd
verloren zou gaan. De telefoonlijnen voor de batterij werden tijdelijk met het 3tons voertuig verbonden en aangesloten om ze regelmatig te kunnen testen door
met een beveiligingspost te praten.
De vuurkaart met een schaal van 1 : 25.000 werd gebruikt om met een
waaierhoekmeter de afstand en de richting van het nulpunt naar een
doel op te meten. Vervolgens konden met behulp van schootstafels of
schootstafellinealen de hoekmeterstand (horizontale - of breedtehoek)
en de kwadranthoek (elevatie) voor de vuurmonden worden berekend.
Daarbij werd rekening gehouden met de eigenschappen van de opzetkijker, van de munitie, de kaarthoek van de hoofdrichting en met de
weersomstandigheden (wind, luchttemperatuur/-dichtheid) in diverse
luchtlagen die door een bepaalde kogelbaan tot aan het hoogste punt
(culminatiepunt) werden gepasseerd. Ook de draaiing van de aarde
kon worden verwerkt.
Later werden deze invloeden met behulp van een computer berekend en
verfijnd op grond van actuele schietresultaten. Het spreekt voor zich
dat een hoge vermoeidheidsgraad van de rekenaars tot ernstige fouten
kon leiden. Ongeldige weercorrecties op grond van verouderde meteoberichten, eveneens.
Deze meteoberichten werden door een speciale weermeeteenheid via
de radio verspreid en verwerkt voor de verschillende voortdrijvende
ladingen (culminatiehoogtes) waarmee kon worden geschoten. De zgn.
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‘regelnummers’ in het bericht hadden betrekking op de verschillende
luchtlagen (hoogtes), maar volgens een grapje meenden sommige mortieristen dat het data waren. Die hadden alvast voor de rest van de
week de weergegevens voor hun 120 mm pelotons...
De cavaleristen hadden een lichte mortier, maar kregen geen meteoberichten. Te moeilijk, zei men met een knipoog, maar in werkelijkheid
werden deze mortieren met de hand gecorrigeerd en voornamelijk voor
lichtschieten gebruikt.
De aanduiding ‘hoge’ lading in plaats van grote, had met de gebruikte
nummering te maken. Voor de toenmalige vuurmonden van 155 mm bestonden de ladingen Groen 1 t/m 5 en Wit 3 t/m 7. Later werd nog een
lading 8 ontwikkeld. Hoewel bijna altijd met de hoogste lading kon
worden geschoten, werd hiervan om meerdere redenen afgezien.
Immers, de schietbuisslijtage nam sterk toe naarmate een hogere Vo
(aanvangssnelheid) van de granaat werd bereikt. Een grote afvuurlading (= ‘voortdrijvende’ lading) en daarmee een hoge Vo zorgen er
voor dat naar dichtbij gelegen doelen met een kleine elevatie (richt- of
kwadranthoek) kan worden volstaan. Dit geeft dan echter een risico bij
het treffen van een voorgelegen dekking - zoals bomen e.d. - en bovendien het nadeel van een ongunstige invalshoek van het projectiel bij het
exploderen op/in het doel.
Die invalshoek is vooral van belang voor het effectieve scherfpatroon
van een brisantgranaat en voor de ‘spreiding’ (toevallige ballistische
afwijkingen) van de tref-/inslagpunten van de projectielen, maar ook
bij het gebruik van een betondoorborende ontstekingsbuis.
De dienstplichtige chauffeurs konden tamelijk vermoeid raken als er veel werd
verkend of verplaatst. Overdag was Duitsland, zeker in de winter, schitterend
om doorheen te rijden. Zodra het donker werd moesten de chauffeurs zich gaan
concentreren op de achterlichtjes van hun voorganger. Zelden deden zich de
typische ongelukken voor, waarbij de schietbuis van een stuk zich in het front
en de bestuurderscabine van het achterop-rijdende voertuig kon boren met zeer
ernstige gevolgen. Rijden bij duisternis dan wel in het terrein vereiste een goed
samenspel tussen de (vermoeide) chauffeur en de voertuigcommandant.
Op een nacht na een lange rit stonden we in een verkende stelling de komst van
de batterij af te wachten. Intussen werd op de Alladin brood of tosti geroosterd,
eventueel een ei gebakken. De radio ruiste, alle lijnen waren doorverbonden en
de chauffeur sliep achter het stuur. Door een radiobericht of het gejuich bij een
geslaagde tosti schrok hij wakker, miste de vertrouwde achterlichten vóór hem
en startte de motor. Nu gebeurde dat wel vaker als een chauffeur koude voeten
kreeg, maar in dit geval begon hij slaapdronken te rijden op zoek naar de ‘colonne’. We stonden op een heuvel, camouflage en telefoonlijnen werden meegesleurd terwijl iemand trachtte met blote handen de hete Alladin voor omvallen te behoeden. Ons geschreeuw werd overstemd door de pijnkreten van het
slachtoffer, en de chauffeur stopte meteen. Zalf en pleisters deden de rest.
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Van de hygiëne tijdens winteroefeningen moet men zich niet te veel
voorstellen. We wisten alleen dat een bevroren veldfles niet geschikt is
om je handen mee te wassen. Toch was er weinig uitval door ziekte, afgezien van sporadische nekkramp op de kazernes.
Het aantal dienstplichtigen dat blijvend letsel opliep door bevriezing,
(verkeers)ongelukken en schietincidenten, of zelfs overleed, was daarentegen (te) hoog. De brand in het officiershotel van ’t Harde en de
explosie in een leslokaal in Oldebroek kregen landelijke aandacht,
maar vele slachtoffers tijdens oefeningen met pantservoertuigen bleven
anoniem voor de buitenwereld. Een ijsschots die bij het doorwaden het
hoofd van een chauffeur raakte en het omslaan van een rupsvoertuig
bij Nunspeet hadden een dodelijke afloop, evenals een dichtklappend
torenluik en het overrijden van een slapende kanonnier.
De batterijcommandant, kapitein Moed, toonde ons zijn gewoonte om na een
bevelsuitgifte door de afdelingscommandant voor een nachtelijke verplaatsing,
volledig ‘omgehangen’ in het voorgeschreven tenue te gaan rusten. Alleen de
helm zette hij af en wij volgden zijn voorbeeld, hetgeen ons uren normale slaap
heeft gekost. Hij wenste kennelijk niet te worden verrast door onverwachte
wijzigingen in het tijdschema. Nu leert de praktijk dat zulke tijdstippen eerder
worden vertraagd dan vervroegd, met name bij grote oefeningen, en dat je het
hogere niveau niet te veel moet ‘verwennen’ met zeer korte reactietijden. Dat
zou een beloning voor slechte planning of roofbouw op het personeel inhouden,
en tevens een verkeerd beeld van de ‘werkelijkheid’ geven.
Vele malen heb ik het trage dagaanbreken meegemaakt, wachtend op bevelen,
terwijl kostbare (verkennings)tijd verstreek. Het verplaatsen van de hele afdeling gelijktijdig was tot dan toe meer regel dan uitzondering, maar leek me niet
erg efficiënt. Met ‘slagen’ (delen van de afdeling) van stelling veranderen resp.
verplaatsen, werd pas normaal vanaf de invoering van gemechaniseerd geschut,
het beweeglijker worden van het gevecht en het besef van de ‘luchtdreiging’
tegen overvolle wegen.
De vuistregel dat 1/3 van de beschikbare (plannings)tijd mag worden
gebruikt door een staf en dus 2/3 door de lagere commandanten, werd
vaak omgedraaid. Dit kan te maken hebben gehad met bestaande
vredesomstandigheden, maar zeker ook met de behoefte aan detail.
Duitsers noemden dat ‘Befehlstaktik’ (ondercommandanten hoeven niet
meer na te denken) en vervingen die door ‘Auftragstaktik’. De landmacht nam dit geleidelijk over.
Vooral de coördinatie en uitvoering van een geïmproviseerde rivierovergang
over de Weser kostte veel (wacht)tijd, zodat iedereen opgewekt keek toen we
het snelstromende water in zicht kregen. Het oversteken via drijvende pontons
was niet ongevaarlijk. Bij iedere voertuigpassage bewogen de pontons en spatte
het ijskoude water op om deels te bevriezen op het rijdek. Ook de steile tegenoverliggende oever was spekglad geworden, waardoor het terugschuiven van
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een (wiel)voertuig niet denkbeeldig was. Doch zelfs een brugleggende tank
haalde de overkant om vervolgens vast te lopen vanwege de plaatselijke bovengrondse elektriciteitskabels.
Een bevelsuitgifte vond in beginsel voor alle ondercommandanten en directbetrokken staffunctionarissen gelijktijdig plaats op dezelfde locatie. De geringe
voordelen daarvan wogen op afdelingsniveau niet op tegen de nadelen van tijdverlies, concentratie van belangrijke functionarissen, verstoring van het werk in
de commandopost en van de rusttijd van dienstploegpersoneel, evenals van de
discussies over ontbrekende informatie. Immers, er moest telkens een arbitraire
beslissing worden genomen of de plannen en schriftelijke bevelen ver genoeg
gereed waren om iedereen de benodigde informatie te kunnen geven.
Het werken met deelbevelen, partiële bevelsuitgiftes en coördinatiebesprekingen zonder het hele circus bij elkaar te halen, werd later mede na aandringen van mijn kant - door verschillende artillerieeenheden ingevoerd. Bij het beweeglijke gevecht, grote rij-afstanden en
veelvuldige veranderingen in de tactische situatie was het de enige oplossing om genoemde risico’s te beperken, efficiënt te werken en sneller in te spelen door middel van gefaseerde verplaatsingen van de batterijen, commandoposten en goederentrein, evenals van mogelijk ingedeelde doelopsporingsorganen.
Meestal werden aanvullingen op bevelen en de meldingen over de uitvoeringsvoortgang per radio, lijnverbinding of motorordonnans doorgegeven. Omdat
het uitgangspunt was dat de vijand kon meeluisteren, werd doorgaans gebruik
gemaakt van versluiering. Geplande gebieden kreeg een (cijfer)code die met
andere codewoorden en hun betekenissen waren terug te vinden in de operatiebevelen of in de berichtencode voor radioverbindingen. Verder werden altijd
meerdere Bezugspunkte (referentiepunten) op de stafkaart afgesproken, die met
behulp van een plastic sjabloon konden worden benut om snel en nauwkeurig
een positie aan te geven zonder de coördinaten te noemen. De waarnemers konden/mochten hiervan geen gebruik maken wegens mogelijke ‘compromittatie’,
indien ze in vijandelijke handen vielen.
Om te voorkomen dat een slimme tegenstander toch na enige tijd begreep bij
wie hij inluisterde, werden elk etmaal de frequenties van de FM-radionetten
gewijzigd, eventueel de roepnamen, en ook de codeletters van de voorbereide
berichtencode. Zelfs bij militaire telefoongesprekken werd rekening gehouden
met de mogelijkheid van afluisteren. Tevens werden onder tactische (oefen)omstandigheden de naam (nummer) van de afdeling en de functiebenamingen
niet gebruikt. De onderdeelsaanduiding op alle voertuigen werd afgeplakt en
enkele belangrijke functionarissen kregen bij het radioverkeer een codenaam,
bijv. ‘zonnestraal’ voor een commandant. De Duitsers gebruikten hiervoor ook
wel de voornamen van betrokkenen. Op de routebewijzeringsborden van de
afdeling stond eveneens een codenaam. De voertuigen bleven wél herkenbaar
voor wat betreft hun functie en de batterij waartoe behorend.
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De functiecode C1 had doorgaans betrekking op het voertuig van een
(batterij)commandant, terwijl S40 het volgnummer was van een voertuig uit de staf, staf- en verzorgingsbatterij. Waarom deze batterij niet
gewoon staf- en verzorgingsbatterij heette, zal wel iets met traditie te
maken hebben.
De tactische oefening in Duitsland eindigde min of meer met een (tegen)aanval
door het tankbataljon van de brigade. De rij tanks daverden voorbij op weg
naar de startlijn en ik besefte dat ze im Ernstfall nauwelijks te stoppen zouden
zijn door voorbereide stormvuren van artillerie en mortieren. Normaal werd
daarvoor één batterij per vuur gebruikt, maar dat zou bij een ontplooide tankeenheid nauwelijks effect sorteren. De invoering van het begrip pantserbestrijdingsvuur was een lichte verbetering, maar hield nog onvoldoende rekening
met bewegende doelen. Als kapitein zou ik daarover een FINABEL-studie
schrijven: L’engagement d’objectifs mobiles.
Stormvuren werden vlak vóór de voorste lijn van de eigen troepen
(vlet) afgegeven met alle risico’s van te vroeg, te laat of zelfs op eigen
troepen. Om een bewegend doel effectief te bestrijden, moet het op
grote afstand (kunnen) worden opgespoord en moet het vuur worden
berekend naar een voorspelde doellocatie. Het is te vergelijken met de
bestrijding van een vliegtuig, waarbij een computer berekent waar het
doel zich over een aantal seconden zal bevinden. Bij de veldartillerie
gaat het om enkele minuten.
Doelcoördinaten en andere posities worden aangegeven met het UTMsysteem (Universal Transverse Mercator grid). Daartoe zijn militaire
stafkaarten, zoals vermeld, bedrukt met horizontale en verticale lijnen
die vierkanten van 1 km bij 1 km vormen. Er staan op sommige stafkaarten ook ‘zonegrenzen’ waarmee rekening moest worden gehouden;
niet alleen omdat de richting naar het kaartnoorden maar ook de nummering van de kaartvierkanten daar wijzigt.
De voorwaartse waarnemers en de artillerieliaisonofficieren bij de manoeuvrebataljons hadden tevens tot taak de afdeling voortdurend op de hoogte te houden van het verloop van de vlet. Eens heb ik daarbij een ernstige fout gemaakt
door de posities van een ‘doorschreden’ eenheid aan te duiden als vlet.
Gelukkig (een relatief begrip als er niet met scherp wordt geschoten) ontdekte
ik tijdig dat een andere eigen eenheid in voorwaartse richting - d.w.z. naar de
vijand toe - reeds was opgerukt en het gevecht in een nieuwe voorste lijn had
overgenomen. De veiligheidslijnen van de artillerie en vuursteuncoördinatielijnen voor de luchtsteun dienden dan tijdig te worden aangepast.
Dit soort vergissingen ben ik niet uit de weg gegaan, vooral in het besef dat
tijdens oefeningen te veel perfect was geregeld en zelden werd verstoord door
onverwachte invloeden, vermoeidheidseffecten of gevechtsstress. Het toegeven
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én bespreken van gemaakte fouten, en deze verwerken in ervaringslessen of in
de vaste orders, achtte ik zo belangrijk dat een oefening desnoods even werd
onderbroken. Dit had tevens uitgebreide oefenverslagen tot gevolg én mijn vrijwillige deelname aan oefeningen, waarbij het opviel hoe slecht de verslagen
van voorgaande oefeningen werden gelezen. Het uitvallen van personeel en
materieel, het storen van radioverbindingen, de (dreiging van) vijandelijke
beschietingen, luchtaanvallen of een verwachte aanval met chemische strijdmiddelen, zouden onder oorlogsomstandigheden nog veel meer chaos (kunnen)
veroorzaken. Nog afgezien van de gevolgen van oververmoeidheid, brandstofgebrek, verstopte wegen, verkeerd rijden (munitievoertuigen), saboteurs die
‘subversieve’ acties konden uitvoeren, dan wel de gevolgen van een nucleaire
of chemische aanval. Inmiddels was het begrip ‘atoombom’ vervangen door
‘kernwapen’, maar helaas werd atoomcentrale toen kerncentrale, hetgeen de
gebruikelijke bangmakerij door vredesactivisten in de kaart speelde.
Het munitieverbruik van de batterij kon hoog zijn, zelfs bij oefeningen.
Uit Duitse proeven is gebleken dat 150 schoten per stuk per dag, in
oorlogstijd, na enkele dagen de krachten van veel munitiewerkers te
boven gingen. Dit lijkt vreemd, doch hun taak omvatte niet alleen het
snel meerdere malen laden van de vuurmond bij een stormvuur, maar
tevens het afladen van een munitievoertuig, het dragen naar het stuk en
het gereedmaken van de projectielen onder meer door een ontstekingsbuis erop te schroeven. Daarnaast hadden ze enkele pittige taken bij
het in stelling brengen van de vuurmond.
De Amerikanen kenden dit fenomeen uit WO II en selecteerden grote,
sterke soldaten voor de artillerie en de genie-eenheden. Desondanks
vermagerden artilleristen toen snel tijdens het gevecht.
De voormalige 3-tons ‘dikke’ artillerietrekkers van de firma DAF werden bij de afdeling als munitievoertuig gebruikt en kregen na verloop
van tijd enkele autolaadkranen (ALK) ten gunste van mechanische
munitielaad- en overslagprocedures. De munitie kon op een houten
pallet worden getransporteerd, afgeladen en zonodig weer opgeladen.
Tijdens de schietseries in Munster-Süd werden toen incidenteel uitwerkingsvuren afgegeven met twee batterijen 3x snelvuur. Een fantastisch gezicht voor
de waarnemer om drie keer 12 projectielen van elk 43 kg binnen een minuut te
zien exploderen. Het codewoord voor een bepaald stormvuur veroorzaakte
grote opwinding en motivatie in de betrokken batterij, maar kostte telkens bijna
800 kg munitie. De latere ‘pantserbestrijdingsvuren’ zelfs het dubbele per
batterij. Er was voorts spierkracht nodig voor het in en uit stelling brengen van
de getrokken vuurmond, camoufleren en het graven van kuilen (‘putten’) voor
de schoppen, munitie of wachtposten.
De begrippen stuk en vuurmond worden vaak door elkaar gebruikt,
hoewel een stuk méér is. Daarbij zijn zaken als het trekkend voertuig
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(of personeel/uitrustingvoertuig), de uitrusting en eventueel de stuksbediening (personeel) inbegrepen. In de stelling stonden de vuurmonden in bepaalde patronen - geëchelonneerd of Lazy W of (halve)
ellips genoemd - waarbij van rechts naar links een stellingnummer
werd toegekend. De aanduiding als 1e stuk betrof in feite de rechter
vuurmond, bezien van achter de batterij.
De bedieningen werden getraind om zo snel mogelijk een vuurmond in stelling
te brengen. Het afhaken van de zware stalen benen en deze spreiden moest in
balans gebeuren, want zodra de vuurmond op zijn grote wielen uit evenwicht
raakte, sloeg de schietbuis tegen de grond of raakten tenen bekneld. Aan het
eind van de benen werden dan zware terugloopschoppen bevestigd, die verticaal stonden en moesten worden ingegraven zodat de vuurmond tijdens het
schieten niet achteruit kon schuiven. Gaten in de bevroren grond hakken vergde
spierkracht, pikhouwelen en soms brandende benzine die slechts weinig hielp.
De wielen werden los van de grond gekrikt met een tandheugelstempel, zodat
de vuurmond op de denkbeeldige driehoek van de stempelplaat en beide benen/
schoppen rustte. Daarna moest de schietbuis met behulp van de opzetkijker van
het stuk en het kompasrichttoestel in de opgedragen hoofdrichting worden georiënteerd. Tot slot werd het geheel gecamoufleerd met palen of stangen, touw,
netten en takken.
Doorgaans nam een afdeling twee maal per jaar deel aan een schietserie die
ongeveer twee weken duurde. Daarbij werd overnacht in een bosbivak of in
Lager (Kamp) Trauen. Het gebied was dunbevolkt en nachtschieten gaf zelden
problemen. Naast de brisantgranaten HE (high explosive), werden er licht-,
rook- en bij uitzondering fosforgranaten verschoten.
Tijdens een schietserie - die ook kon plaatsvinden op de Truppenübungsplatz Bergen/Hohne, in Baumholder of in Frankrijk - kwamen
alleen vooraf ‘geconfectioneerde’ ladingen in een bepaalde stelling,
welke het minste gevaar opleverden bij eventuele richtfouten.
Dus ‘te ver’ schieten en bijv. het stadje Munster raken was in beginsel
nauwelijks mogelijk, tenzij een verkeerde (te grote) voortdrijvende
lading werd gebruikt. Ondanks alle schietveiligheids- en controlemaatregelen hebben zich dergelijke incidenten toch voorgedaan.
Met fosforgranaten heb ik enkele malen krijgsmansgeluk gehad. Vooral in de
zomer moeten deze rechtop staan, zodat bij het warm en zacht worden van de
inhoud, de ‘balans’ niet wordt verstoord. Een granaat draait namelijk om zijn
lengte-as na het afvuren. Zodra in het buisgat de ontstekingsbuis is geschroefd,
moeten de projectielen voorzichtig worden behandeld. Kopersulfaatcompressen
moesten dan aanwezig zijn, want een exploderende fosforgranaat produceert in
een groot gebied rook, intense hitte en brandende fosfordeeltjes die dwars door
huid, kleding e.d. heen branden. Toen een gereedstaande granaat omviel en met
zijn buis een ander projectiel raakt, toonde zich de kwaliteit van de ingebouwde
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veiligheid. De buis brak, maar kwam niet tot werking. Iedereen in de onmiddellijke nabijheid had het even héél koud, want het commando ‘sta stil’ (als waarschuwing voor een gevaarlijke situatie) bood in dit geval géén bescherming.
Een ander voorval werd veroorzaakt door een verschil in projectielgewicht. Het
standaardgewicht kwam overeen met vier ‘blokjes’ die op de buitenkant waren
geschilderd. Een zwaarder projectiel had dus meer blokjes en daarom moest bij
de berekening van de schietgegevens voor de projectielbaan een richtcorrectie
worden toegepast. Dit kan dus alleen als de stukscommandanten de gewichtsafwijking hebben gemeld. Het was in ieder geval mijn verantwoordelijkheid bij
een ‘gemengd’ vuur met brisant- en fosforgranaten, dat enkele fosforgranaten
(te) dicht bij de waarnemerspositie insloegen. De melding ‘stop-stop-stop’ van
de waarnemingspost schetterde uit de luidspreker, doch niemand werd daar geraakt en sindsdien ben ik geen aanhanger van Murphy’s law.
Fouten bij het inmeten van de stellingen waren doorgaans gering en niet van
invloed op de schietveiligheid. De bto-toegevoegd was in staat om de zgn. 1e
fase gegevens te bepalen van het batterijnulpunt en de KRT-hoek van de opgedragen hoofdrichting. Afhankelijk van de nauwkeurigheid van de stafkaart was
de mogelijke positiefout 70 meter of beter (kleiner) d.w.z. ongeveer 35 meter
waarschijnlijke fout (wf) volgens de zgn. Gauss-kromme.
De Gauss-kromme beschrijft de normale verdeling of ‘spreiding’ van
willekeurige fouten, waarbij de maximale fout of afwijking voor ca.
95% van de gevallen ongeveer overeenkomt met 2x de waarschijnlijke
fout. Daarbij is de waarschijnlijke fout afgeleid van de waarde/grootte
van de zgn. standaardafwijking waarvoor geldt dat 50% van de fouten
kleiner zijn, dus blijft er tevens 50% kans dat een (meet)fout groter is
dan die waarde.
Voor de conventionele artillerie was die 50%-waarschijnlijkheid
(zekerheid) wel acceptabel, maar voor de nucleaire artillerie golden
andere, strengere nauwkeurigheidscriteria. Bepaalde berekeningen en
metingen moesten dan met 95% zekerheid of meer binnen een bepaalde
nauwkeurigheidseis vallen, zodat de totale waarschijnlijkheid dat aan
de vereiste (eind)nauwkeurigheid werd voldaan, ongeveer 90% was.
De 1e fase richting kon worden bepaald met een kompasrichttoestel binnen een
nauwkeurigheid van 10 duizendsten wf, mits er een recente DC (declinatieconstante) van dat toestel bekend was. Een magneetnaald wijst namelijk ongeveer
naar de magnetische noordpool, mede afhankelijk van lokale invloeden, en niet
naar het kaartnoorden van het UTM-systeem. De toe te passen hoekcorrectie is
slechts geldig (voldoende nauwkeurig) voor een bepaald gebied.
Om een batterijstelling in te meten op de nauwkeuriger 3e fase was een gespecialiseerde terreinmeetploeg benodigd. De richting kon met een gyroscopisch
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oriënteer- en richttoestel binnen twee duizendsten wf worden bepaald en vastgelegd in het terrein (twee fouten van één duizendsten). En de positiefout kon
worden gereduceerd tot 10 - 25 meter wf met behulp van een AOP (artillerieoriënteringspunt) dat reeds in vredestijd door een basisterreinmeetpeloton van
de AMA werd ‘gesticht’ (ingemeten) door gebruik te maken van het vaste,
civiele triangulatienetwerk (trig-points).
De 3e fase nauwkeurigheid was in ieder geval benodigd voor een hulpstelling waar vanuit met één vuurmond een juistheidsvuur of ander
registratievuur werd geschoten om zo voor de gehele afdeling actuele
schietcorrecties te kunnen berekenen. Door mij werd als vro onderzoek
gedaan naar het bekorten van juistheidsvuurregistraties, mede naar
aanleiding van de Duitse procedure Erdei(nschiesspunkt)-schiessen.
Tijdens de schietserie in Munster-Süd omstreeks januari 1969 was het nog
steeds ver onder nul graden. Het afzetten van de helm om het kompasrichttoestel te kunnen bedienen, was een vorm van masochisme. Blote handen
vroren vast aan metaal en het geluid van de vurende stukken had een
bijzondere, heldere klank. Dit ‘zingen’ van het staal in de vrieskou was uniek,
met name als met een hoge lading werd geschoten.
Andere militaire én natuurgeluiden waren eveneens zeer vertrouwd en
markeerden het ‘buitenleven’. Tijdens vakantieritten bleef ik onbewust
naar het terrein kijken door een professionele bril; hoe kan het worden
benut. Daarin was ik zeker niet de enige; met name de bosranden en
grote boerderijcomplexen wekten dan mijn interesse.
We hadden een tentenkamp ingericht in bivak H bij de Kreutzerberg en de
benzine-/kerosinekachels loeiden. In mijn functie kreeg ik zoveel wind-chill
(afkoeling door koude wind) te verduren, dat ik ’s avonds bij voorkeur port
dronk. Daarvan wordt je vanzelf slaperig, dus kroop ik - na een wasbeurt met
warm(!) water - bijtijds in mijn slaapzak. Op een avond beviel dat de batterijofficier niet langer en hij liet me compleet met slaapzak naar de messtent brengen. Daar stond ik overeind tegen een tentpaal geleund, terwijl de licht aangeschoten bto steun zocht aan een andere paal om mij bestraffend toe te spreken.
Het bleek echter de hete pijp van de kachel te zijn, waardoor ik de volgende
dag zijn functie mocht overnemen. Bob Albers werd namelijk met een zwaarverbrande hand naar de ziekenzaal afgevoerd.
Toen de kunststof watercans werden ingevoerd, kochten veel beroepsmilitairen een ijzeren exemplaar bij de dump of een kampeerwinkel.
Boven op de kachel geplaatst was er zo altijd warm water beschikbaar.
Ook eigen luchtbedden kwamen in gebruik, zowel tegen de koude als
om de holte in het veldbed op te vullen. Op je zij slapen in een Z-vorm
kan namelijk niet goed op een smalle ‘stretcher’, vooral niet bij lange
mensen. Omdat ’s nachts de kachels laag moesten branden of werden
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uitgezet, had de tentjongste kacheldienst. ’s Morgens eerder opstaan
om voor warmte te zorgen of tussentijds je bed uit om rillend in pyjama
een lege benzinecan te vervangen, het hoorde er allemaal bij.
In Kamp Trauen mocht ééns per week worden gedoucht en konden
inkopen worden gedaan bij de tax-free winkel die voor de oefenende
troepen werd ingericht. Tevens waren daar de commandant van de
schietserie met zijn staf gelegerd, waarvoor bij toerbeurt een veldartilleriegroepsstaf werd aangewezen, evenals de steunende eenheden.
Sommige schietende eenheden gaven de voorkeur aan het kamp, maar
de meeste vonden een bivaklocatie gezelliger (en verder buiten het
blikveld van de kolonel).
De technische afdelingstesten werden eveneens tijdens schietseries afgelegd,
waardoor het een drukte van belang kon zijn. De enige artilleriemeetafdeling en
de legerkorpsartilleriestaf stuurden dan testpersoneel, voorzien van witte armbanden. Bezoekers van de brigades en van de andere parate veldartilleriegroep,
5 - 8 schietende afdelingen en soms enkele buitenlandse eenheden zorgden er
telkens voor dat het gebied bruiste van activiteiten. Munitiecolonnes gingen al
vroeg op weg, maar de lijnploegen hadden het iets gemakkelijker dan normaal
want alle stellingen waren verbonden met een vast militair telefoonnetwerk.
Iedere afdeling onderging jaarlijks de technische schiettest en de
tactische afdelingstest. Daarnaast waren er tactisch/technische batterijtesten, voorafgegaan door richters- en stukkentesten. Voorts kenden
de artillerie-eenheden de algemene inspecties zoals de commandanteninspectie (CI), administratieve controles en de uitgebreide inspectiebezoeken door het MIO (materieelinspectie-orgaan).
De tactische afdelingstest richtte zich vooral op de verkenningen,
bevel-/commandovoering, verbindingen, coördinatie en planning, verplaatsingen, camouflage, beveiliging en logistiek.
Beide testen leverden punten op, waarbij de technische test zeer zwaar
telde. Onvoldoende geschoten betekende gewoonlijk dat het totaal
eveneens als onvoldoende werd beoordeeld. Jaarlijks ontving de beste
afdeling de Lucardie-prijs plus het bijbehorende vaantje (fanion) voor
het voertuig van de afdelingscommandant. De behoefte om te winnen
had niet alleen te maken met het zich willen onderscheiden van andere
eenheden, maar soms ook met de verdere carrière van de afdelingscommandant. Dit laatste was niet altijd relevant en raakte geleidelijk
op de achtergrond.
Het symbool van de 14e Afdeling was een aanvallende stier in rood. Nijvere
echtgenotes en vriendinnen borduurden dit embleem op halsdoeken, waarna
ook allerlei andere attributen werden aangemaakt of aangeschaft. Antennevlaggen, borstzakhangers en sierschildjes met het symbool verhoogden het wijgevoel en werden uiteindelijk verzamel- of herinneringsobjecten.
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De brute kracht van de stier paste goed bij de afdeling die tijdens de colonneverplaatsingen een imposante aanblik bood. Met name het geschut en de 6-tons
trekker hadden een grote uitstraling indien door steden of dorpen werd gereden.
Het probleem was dat er vaak voorzichtiger met de snelheid werd omgegaan
dan bij kleine voertuigen noodzakelijk was. Als dit tijdens de mars een achterstand opleverde, dan moest daarna weer flink gas worden gegeven. Het controleren van de luchtremmen was daarom een vast aandachtspunt vóór vertrek,
maar ook het vooraf verkennen van een route in verband met de passeerhoogte
van viaducten en de draaicirkel van de voertuigen. Het gewicht was eveneens
van belang, met name bij het benutten van bruggetjes én in het terrein. De trekker presteerde het beste indien de laadbak werd verzwaard met munitie en de
banden iets minder hard waren opgepomt. Als onervaren luitenant moest ik me
snel vertrouwd maken met dergelijke details, omdat er vaak een veiligheidsaspect aan vast zat.
In de kazerne was er een tamelijk grote afstand tussen de officieren van de staf
en de batterijen die min of meer zelfstandig hun les- en trainingsprogramma’s
uitvoerden. Na overste Bouman heb ik daar nog vier afdelingscommandanten
meegemaakt: Floor, Van Aartsen, Van Diggele en Alkemade. Toen bij een gelegenheid aan een kanonnier werd gevraagd of hij zijn afdelingscommandant
kende, luidde het antwoord: ‘ja, een lange man’. Dit had ook mijn antwoord
kunnen zijn, want op de KMA waren we niet gewend met de oudere beroepsofficieren om te gaan. En daarna was er evenmin veel aanleiding toe; het was
geen kwestie van een bewuste scheiding tussen beleid en uitvoering, doch meer
het leeftijdsverschil.
Iedereen bij de staf leek tamelijk ontspannen, en van hun coördinerende beleid
en andere werkzaamheden was op mijn niveau betrekkelijk weinig zichtbaar.
Daardoor verkeerde ik lang in de veronderstelling dat een batterijcommandant
alles zelf besliste. Ik voelde dan ook enige verontwaardiging toen de afdelingsarts een kanonnier afkeurde en naar huis stuurde omdat die een vinger miste.
Het was bij de keuring niet opgevallen en vormde geen enkele belemmering
voor zijn taken. De kanonnier was in tranen en ik bijna, van ergernis, want
waar bemoeide die dokter zich mee!
De kennis van dit type artillerie-eenheid zou me nog van pas komen.
Voor allerlei kleine minpuntjes waren reeds oplossingen bedacht, dus
met verdere verbeteringen hield ik me voorlopig niet bezig. Overigens
bleken die bij de mobilisabele eenheden met getrokken vuurmonden
niet altijd bekend of aanwezig te zijn. Te denken valt aan een knipperend licht op het kompasrichttoestel, dat tevens kon worden gebruikt
als batterijhulprichtpunt. ’s Nachts waren er namelijk meerdere vaste
lichtjes in de stelling, bijv. van de terreinmeethulpmiddelen en de richtbaken. Een knipperend lampje voorkwam vergissingen zonder dat een
sterk(er) licht nodig was.
Twee richtbaken werden bij ieder stuk in het terrein geplaatst, zo mogelijk op 50 en 100 meter afstand achter elkaar. Een baak of jalon
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bestond uit een (aluminium) buis, rood-wit geschilderd en ’s nacht
voorzien van een gekleurd lampje. Zonder op de richtmethode in te
gaan, wordt hierbij opgemerkt dat het omvallen van één baak een
onnauwkeurigheid bij het richten oplevert. Doch indien door
vijandelijk artillerievuur beide baken worden omgeblazen, moest een
ander object tijdelijk als (hulp)richtpunt kunnen dienen.
Elk stuk beschikte voorts over een ‘stentor’: een stevig kastje met versterkertje, luidspreker en telefoonaansluiting. Daardoor kon de bediening meeluisteren bij de bevelen (batterij- en stukscommando’s) vanuit
het vrc en behoefde niet te wachten op de herhaling van de commando’s door de stukscommandant. Ingestelde richtgegevens werden door
de richters weer teruggemeld aan de stukscommandant ter bevestiging
en, na controles, gevolgd door de meldingen ‘breedte staat’ en ‘hoogte
staat’. Die volgorde kan te maken hebben met de zijdelingse helling
van de tappenas (ophanging schietbuis). In ieder geval moest er ook bij
de M109 rekening mee worden gehouden, zodat de koepel bij voorkeur
in een horizontaal vlak draaide. Overigens is de geringe afwijking voor
richting bij een scheef ‘elevatievlak’ nauwelijks te corrigeren.
Elevatie (hoogte, richthoek, kwadranthoek) en horizontale hoek (hoekmeterstand, breedte) werden met handwielen ingesteld. Daarbij was de
richter voor de breedte (nr 3) de belangrijkste; doorgaans werd hij
tevens de plaatsvervangend stukscommandant.
Het letterlijk herhalen van mondelinge berichten en commando’s, met
name in de radioverbinding met de voorwaartse waarnemer, wordt de
‘artillerieprocedure’ genoemd. De berichtenwisseling, zoals bij een
vuuraanvraag, was binnen de NAVO gestandaardiseerd in een zgn.
STANAG (2934 - Artillery Procedures) met specifieke voorbeelden.
Om onbekende reden werd niet van die Engelse tekst uitgegaan, wat de
Belgen wel deden, maar alleen van een aangepaste vertaling. Ondanks
later aandringen binnen het AOC, duurde het jaren voordat hierin verandering werd gebracht bij de waarnemers.
Nieuwe aandachtspunten waarmee ik me bezig hield, betroffen onder meer de
inrichting van twee 3-tonners als uitwisselbare batterijvuurregelingscentra, het
tekort aan stafkaarten en zaklantaarns, alsmede het omzetten over grote hoeken.
Voorts werd het idee losgelaten dat de stukken zichtbaar moesten zijn vanaf de
plaats van het batterijvuurregelingscentrum.
In theorie moest een batterij-vrc taken van het afdelingsvuurregelingscentrum
gedeeltelijk kunnen overnemen, bijvoorbeeld bij een verplaatsing of een vijandelijke (lucht)aanval op de afdelingscommandopost, maar het bestaande 1-tons
voertuig was daarvoor niet erg geschikt. Het indelen van extra 3-tonners met
voldoende werkruimte en verlichting stuitte uiteraard op financiële bezwaren.
Bedacht moet worden dat de organisatie deels nog was gebaseerd op werken
vanuit de aanwezige infrastructuur en niet vanuit de voertuigen. Pas bij het verder ontwikkelen van gedachten over beweeglijk optreden en ruimtelijke orde57

ning, werd de noodzaak onderkend onafhankelijk te zijn van lokale faciliteiten,
hetgeen niet volledig kon worden gerealiseerd (bijv. voor de onderhoudsgroep).
Het omzetten over grote hoeken moest voor elke vuurmond worden
voorbereid, omdat de sector waarin kon worden gericht ca. 800 duizendsten bedroeg. De bovenaffuit met schietbuis kon namelijk niet verder naar links en rechts draaien op het onderstel. Die onderaffuit omzetten op het stempel was niet mogelijk omdat het zwaartepunt te ver
naar achteren lag. Daarom werd gebruik gemaakt van een hydraulische krik, ongeveer onder het zwaartepunt, plus een hulpgrondplaat.
Ook de extra putten voor de schoppen, én eventuele hulprichtpunten,
moesten zijn voorbereid. Zelfs aan kuilen voor het steilbaanschieten en
de benodigde afdekplanken werd gedacht.
Steilbaanschieten houdt in dat de elevatie groter is dan 45o waardoor
het gewicht van de schietbuis zwaarder op de rem- en vooruitbrenginrichting drukt. Indien bovendien een hoge lading wordt gebruikt dan
zou het sluitstuk de grond kunnen raken. De energie van het afvuren
wordt immers opgevangen door de massa van de schietbuis en door het
remmen tijdens de terugloop daarvan. De ‘lengte’ van die terugloop
werd vooral bepaald door de grootte van de gebruikte lading en door
een (gecombineerde) rem- en vooruitbrengcylinder met hydraulische
vloeistof en stikstof.
Verder stond er altijd een emmer water met een ‘kwast’ klaar. De stok
met natte lappen werd gebruikt om de kamer te reinigen na het afvuren
van een schot, want smeulende resten van kruit of kruitzaklinnen konden de volgende lading spontaan doen ontbranden. Zelfs als het sluitstuk al weer dicht was maar het afvuurslot nog niet geplaatst, bestond
er het risico van een achterwaartse vuurstraal. Voortijdige en
onvolledige ontbranding van de voortdrijvende lading kon niet alleen
een onverwachte terugslag van de vuurmond opleveren, doch ook een
‘kortvaller’ waarbij het projectiel een geringere afstand overbrugt.
Door andere oorzaken, zoals een verkeerde tempéring (tijdbuisinstelling) of een onvoorzien obstakel (boomtakken die bij duisternis niet zijn
ontdekt) kon een projectiel reeds op korte afstand van de vuurmond exploderen. Zo’n voortijdige ‘springer’ was evenmin ongevaarlijk.
Beoordeling van risico’s - inbegrepen de veiligheid van eigen troepen in de
voorste lijn - was een continu aspect van het veelzijdige artillerievak. Controles van het materieel en vaste procedures ondersteunden dit reeds in vredestijd.
Jaargenoot Meindert de Vries had in zijn eindstudie onderzoek gedaan naar de
terugloop van de M109-schietbuis. Hij kwam tot de conclusie dat deze zware,
gepantserde vuurmond zou omrollen indien over de flank met vlakbaanvuur
(maximale lading) werd geschoten. Vermoedelijk klopte zijn rekenmodel niet
helemaal voor wat betreft het tijdsverloop waarin de afgeremde energie moest
worden opgenomen door het onderstel, want bij een praktijkproef bleef de
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vuurmond gewoon staan. Praktisch onderzoek was niet onbelangrijk om kosten
te besparen, want bij de landmacht heerste een cultuur van verkeerde zuinigheid. Zo kregen voertuigen nauwelijks een olievoorraad mee (vanwege diefstal?), maar een vastgelopen motor kostte meer dan alle ‘verdwenen’ olie. De
jaartoewijzing voor munitie en brandstof leidde tot verspillingen, omdat overschotten tot een vermindering van de toewijzing konden leiden.
Voor de stuksbedieningen bestond weinig comfort. Bij de getrokken vuurmonden was helemaal geen bescherming tegen regen en wind, zodat het commando
‘schuilen’ terecht de mogelijkheid bood om in de trekkende voertuigen te gaan
rusten. Ter afwisseling werd een controle van de richtmiddelen opgedragen met behulp van het richtbord - of de route naar de reservestelling nagelopen.
Het ‘uitrichten’ van de vuurmonden en kijkers luisterde erg nauw. Daartoe
werd niet alleen een richtbord gebruikt maar ook mondings- en kamerstukken,
zodat er een visuele lijn ontstond, die samenviel met de zgn. zielas. De zielas is
de centrale richtlijn in de lengterichting van een schietbuis; het midden van een
leegte (ziel) dus. Ook het Duitse Zielachse (richtas) kan er mee van doen
hebben.
Het met de hand ingraven van een vuurmond werd zelden beoefend, mede vanwege de beperkingen op de meeste oefenterreinen. Soms werd het commando
‘stukkenvuur’ gebruld, maar dat was weinig realistisch zonder bewegende
doelen.
Stukkenvuur werd door elke bediening naar eigen inzicht afgegeven
tegen vijandelijke voertuigen of tanks die de stelling naderden. Het
werd ook ‘vuur met directe richting’ genoemd in tegenstelling tot het
normale artillerievuur met indirecte richting. Waar krombaanvuur gewoonlijk de voorkeur had, werd bij de pantsernabijbestrijding juist met
de hoogste lading gevuurd om een zo vlak mogelijke projectielbaan te
verkrijgen. Oefenen met scherpe munitie op een (bewegend) doel kon
alleen op tankschietbanen of op een drijvend doel in zee. Antitankschieten met trage buis was wel spectaculair, waarbij een riccochet via
de grond vlak voor de tank toch een treffer kon opleveren.
Batterij-officier en commandant B-batterij
Na een aantal maanden kon ik de functie van bto overnemen en de opkomst
van de volgende (school)batterij voorbereiden. Daarbij maakte ik kennis met de
effecten van selectie op ABHOZIS-kenmerken. De O staat voor het menselijk
onderstel (benen/voeten), waarbij de code 2 of hoger wees op een lagere kwaliteit dan voor de infanterie benodigd was. Bij de nieuwe dienstplichtigen voor
de batterij bevond zich een groot aantal brildragende onderwijzers die nog
nooit iets zwaars hadden getild. Het heeft gelukkig weinig letsels opgeleverd,
maar het liep ook weleens anders af. De wielen van de vuurmond waren namelijk voorzien van een gietijzeren opsluitring tussen de velg en de band. Na de
vervanging van een band moest door het oppompen de ring weer op zijn plaats
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klikken. Toen dat een keer niet lukte, bleef de chauffeur lucht toevoeren tot de
band klapte en de gebroken ring zijn hand raakte. Die werd gewoon verpletterd.
Ook als batterijcommandant ben ik bij meerdere gelegenheden op bezoek in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum in Doorn gegaan.
Om onbegrijpelijke redenen vond ik het niet mijn taak de gevolgen van
ongelukken en de mogelijkheid van compensatie te onderzoeken. Daar
was de staf voor, meende ik. Was het een kwestie van niet emotioneel
betrokken willen raken? Het zou best kunnen, want ik ging zelden naar
het vliegveld om een uitgezonden collega uit te zwaaien of af te halen.
Verdriet, onzekerheid en machteloosheid waren gevoelens waar ik
slecht mee overweg kon.
Ondanks mijn nieuwe taken als programmaplanner, plaatsvervangend batterijcommandant en hoofd van het batterijvuurregelingscentrum, was er nog tijd
voor andere dingen. Ten behoeve van schietoefeningen van de andere batterijen
moest veiligheidspersoneel worden geleverd. Eenheden werden ook regelmatig
aangewezen voor kazernewacht, corveediensten en de bewaking van de sites
waar kernwapens lagen opgeslagen. Alarm- en beladingsoefeningen, ‘geleid’
onderhoud, sport, functie-opleiding en testen werden afgewisseld door schietoefeningen en oefeningen te velde. Met de sleutel van de achterpoort kon de
batterij zo het oefenterrein bij de kazerne inrijden. Nachtrichten, stukkentest en
het betrekken van een afwachtingsgebied waren de varianten op het normale
patroon van stellingnames en verplaatsingen. Daarnaast werd onder meer het
OOR (onderdeelsonderhoudsrooster) regelmatig besproken met de commandant van de onderhoudsgroep. Met name vlak voor grote oefeningen ontstond
er spanning tussen het uitvoeren van geplande (periodieke) onderhoudsbeurten
en het tijdig herstellen van defecte voertuigen.
In de voertuigboekjes werden niet alleen rij-opdrachten bijgeschreven
en afgetekend door een bevoegde functionaris, maar moest ook door de
chauffeur worden gerapporteerd welke mankementen en schade waren
geconstateerd bij de voertuigappèls. Deze appèls moesten telkens worden gehouden vóór elk vertrek, bij een ‘halt’ (rust) en na aankomst. Te
velde beperkte zich dit tot dagelijks onderhoud waarbij ook olie- en
koelvloeistofniveaus werden nagekeken. De onderhoudsgroep controleerde de boekjes, plande herstellingen of gaf een (beperkt) rijverbod.
De aanwezigheid van een rij-opdracht, inclusief kilometerstand bij
vertrek van een militair voertuig, kon worden gecontroleerd door de
marechaussee en door de kazernewacht. Te velde werd vaak een rijopdracht voor de duur van de oefening verstrekt.
Om het uitvallen van een vuurmond wegens reparatie of na een schietbuisinspectie door de TD (technische dienst) op te vangen, kon worden beschikt
over reservevuurmonden uit het mobilisatiecomplex in Maartensdijk. Zodra het
organieke stuk weer beschikbaar kwam, moest de vervanger worden terug60

gebracht. Toen ik dat een keer vergat, werd na een paar weken navraag gedaan
en trof ik in een ongebruikte lattenloods de ‘vermiste’ vuurmond aan.
De gewoonlijk blanke schietbuis was rood van het roest en aanleiding voor een
stevige uitbrander door mijn batterijcommandant en voor een nader onderzoek
waarom het gebruikte vet zoveel vocht doorliet.
De schietbuizen kregen regelmatig een (veiligheids)inspectie, omdat de
toenemende slijtage gepaard kon gaan met zogenaamde haarscheurtjes
en met Vo-verlies. De Vo (aanvangssnelheid) van een projectiel neemt
af naarmate de ‘ziel’ van een schietbuis groter (wijder) wordt. In het
geschutsboekje werden daarom de ladingequivalenten (ELE’n) van de
verschoten munitie genoteerd om een indicatie te verkrijgen over de
mate van erosie/slijtage van de trekken en velden aan de binnenzijde,
en van het naderen van de maximale ‘levensduur’ in vredestijd.
Controle van de actuele Vo vond plaats door afstandsmeting bij schietproeven of door electronische meting met een Doppler-radarapparaat.
Een verschil ten opzichte van de standaard-Vo in de schootstafels, kon
min of meer worden gecompenseerd door een vaste elevatiecorrectie
per ladingtype.
Een ander terugkerend inspectiepunt was het ‘gaskussen’ van het sluitstuk met gasafdichtingsring en gespleten opsluitring. Een lekkage van
het sluitstuk tijdens de explosieve verbranding van de voortdrijvende
lading, was zeer ongezond voor de stuksbediening.
De legerplaats Nunspeet, aan de weg naar Elspeet, had dezelfde indeling als
andere grote naoorlogse kazernes. Centraal vooraan het stafgebouw voor de
belangrijkste eenheden, waaronder de staf van de 12e Pantserinfanteriebrigade.
Dan twee rijen dwarsgeplaatste bureau- en legeringsgebouwen en daartussen de
appèlplaats. Helemaal achterin de parkeerplaatsen, werkplaatsen, magazijnen
en onderhoudsloodsen. Les- en sportgebouwen, ketelhuis, BOS-pomp, wachtgebouw, KZV (kazerneziekenverblijf), kantines en eetzalen waren eveneens
standaard. Voorts was er het gemak van een pistoolschietbaan en een (af)spuitplaats. De militaire telefoontoestellen werkten met een ‘weksignaal’ (draaien
aan een kleine slinger) om verbinding te krijgen met de centralist. Het digitale
tijdperk moest nog beginnen.
De betonnen legeringsgebouwen hadden twee verdiepingen, kelders
met wapenkamers, fourier en droogruimtes, en een plat dak. Op de
kopeinden van elke verdieping bevonden zich de batterij- en kaderbureaus. De legeringskamers waren groot en uiterst sober ingericht,
waardoor erotische ‘versieringen’ al snel normaal werden. De gedragsregels die vervolgens werden opgelegd, vormden punt van aandacht bij elke (kast)inspectie.
Verder waren er was- en toiletruimtes in het gebouw, die aanvankelijk
door de dienstplichtigen zelf (corveeploeg) moesten worden schoongehouden. Daarnaast bestonden er kazerne- en spuitplaatscorvee, eet61

zaalcorvee, kazernewachtdienst en brandcorvee. Bij oefenbrandalarm
speelden zich vaak hilarische taferelen af, en de brandslangen in de
legeringsgebouwen werden ook wel voor andere doeleinden gebruikt...
Het contact met de overige batterijen en andere eenheden op de kazerne was
wisselend; in ieder geval regelmatig in de officiersmess waar het alcoholgebruik nog niet beperkt was en de lunch gratis. Daarnaast bij sportontmoetingen,
messfeesten en gezamenlijke oefeningen. De echtgenotes van officieren kenden
elkaar en er ontstonden jarenlange vriendschappen. Nadat onze zoon was geboren, namen we hem in de reiswieg mee naar het Koninginnebal e.d. en het
personeel van de mess vond het vanzelfsprekend om ook een oogje in het zeil
te houden. Kortom, een leefgemeenschap met betrekkelijk weinig zorgen in een
vertrouwde omgeving. Het kennismakingsbezoek bij een (nieuwe) afdelingscommandant, de overplaatsingen of dienstverlating van collega’s, commandooverdrachten en beëdigingen, de jaarlijkse Barbaraviering en bevorderingsfeesten, evenals de aankomst van nieuwe kornetten, behoorden tot het gewone
ritme van het officiersleven. De collegialiteit was groot en de verstandhouding
met de beroepsonderofficieren en dienstplichtigen goed. En toen begon de
mechanisering...
De invoering van gemechaniseerd geschut was deels ook een psychologische
vernieuwing. De bestaande vakkennis was plotseling niet meer toereikend en er
kwam een andere focus op het optreden als brigade-artillerie in een beweeglijk
gevecht. Bovendien kregen we te maken met een inzetbaarheidsproblematiek
die in de tijd van uitsluitend wielvoertuigen beduidend gunstiger was.
Van de infanterie die gewend was met het gepantserde wielvoertuig
YP-408 op te treden, kreeg een aantal bataljons de Franse AMX-pri,
terwijl op brigadeniveau een antitankbatterij met de AMX-prat
(pantserrups-antitank) werd ingedeeld. Bij de invoering van het langedracht antitankwapen TOW, het moderne Amerikaanse rupsvoertuig
YPR-765 en de M109 verdwenen de gehele AMX-familie en de YP-408
geleidelijk uit de bewapening.
Omdat de afdeling het AMX-tijdperk had overgeslagen, werd daar als een van
de eerste afdelingen de gemechaniseerde Amerikaanse vuurmond 155 mm hw
M109 ingevoerd. Vóór het zover was moesten de getrokken vuurmonden en
alle toebehoren worden ingeleverd. De aankomst van de gepantserde kolossen
was indrukwekkend; ze pasten nauwelijks in de lattenloods. Allerlei nieuwe
vaardigheden moesten worden aangeleerd, zoals het hydraulisch richten met de
Amerikaanse opzetkijker (en met de richtkijker), het ‘breken’ van de rupsbanden (tracks), het rijden met sticks en achteruitrijden op de schoppen, het
laden van munitie via de achterdeur, andere schietveiligheidsmaatregelen, het
gebruik van een mechanische aanzetinrichting, en het onderhoud.
Om een projectiel in de vuurmond te laden zonder dat het weer ‘terugviel’ in de (kruit)kamer tijdens het richten, was een extra handeling
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nodig: het aanzetten. Daarbij klemde de koperen geleiband van een
granaat zich vast in de overgangskegel naar de trekken en velden aan
de binnenzijde van de schietbuis. Dit aanzetten gebeurde met een lange
aanzetstok/aanzetter en een paar man. Bij de M109 werden in de loop
der jaren diverse verbeteringen aangebracht, zoals een hydraulische
aanzetter, een beschermkoepeltje voor de opzetkijker, een langere
schietbuis (afstandsbereik), de collimator in plaats van richtbaken, en
voorts een aantal technische modificaties.
De zgn. richtkijker was bestemd voor het vuren met directe richting ten
behoeve van de eigen beveiliging. De collimator met optische schaalverdeling en -verlichting verving na enige tijd de richtbaken die nog
wel werden gebruikt als reserve of voor het vuren over de ‘flank’
waarbij de collimator onzichtbaar werd.
Belangrijke verschillen met de getrokken vuurmond waren - naast het gewicht
en het ontbreken van een trekkend voertuig - de zware .50-mitrailleur op de
draaibare koepel, toepassing van een mondingsrem om de ‘terugloop’ van de
schietbuis te bekorten, de hydraulische richtsystemen met hun karakteristieke
geluid, een automatisch openend sluitstuk, de grote vuursector (in feite 360o),
de geschutskoepel (toren) met luiken en inwendige munitierekken, de boordkachel, de terreinvaardigheid en de snelheid van stellingname. Voorts luisterde
het minder nauw om de optimale ‘laadstand’ in te nemen, nadat de rammer
(hydraulische aanzetter) werd ingevoerd. Een radio werd pas later ingebouwd,
terwijl ook het gebruik van een Vo-meter om de aanvangssnelheid van projectielen te bepalen aanvankelijk niet betrouwbaar bleek. De Duitse M109G was
vanaf het begin meer autonoom dan onze versie en beschikte al snel over ingebouwde plaatsbepalingsapparatuur.
Het binnenrijden vanaf het batterijverspreidingspunt van de M577 en zes vuurmonden in een stelling was een spectaculair gezicht, met name bij een spoedstellingname. Helaas bleken er enkele nieuwe risico’s te zijn, zowel bij het
schieten en gebruikersonderhoud als het rijden in het donker of in stofwolken.
Bij een nachtstellingname was het voorgeschreven dat de gids een wit
lint aan de voorzijde van de trekker - daarna de M109 - vastbond,
zodat de chauffeur zou remmen zodra het lint niet meer strak stond.
Daarmee voorkwam de gids dat hij na struikelen werd overreden. Bij
het verlaten van een gebied werd deze maatregel soms nagelaten,
waardoor het is voorgekomen dat men over slapende soldaten heen
reed. Toen dit drama een Duitse eenheid overkwam, waren hun wachtposten zo geschokt dat iedere buitenstaander met getrokken pistool
werd aangehouden.
Een ander oefenaspect betrof de inzet van de ‘bakkerskar’ (M577)
tijdens een tactische verplaatsing. Indien een hinderlaag werd verwacht, reed een bewapende M109 voorop, gevolgd door de M577.
Daarnaast werd geëxperimenteeerd met de herbevoorrading van de
stukken in een ‘munitiestraat’ tussen twee stellinggebieden.
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Als bto, tevens plaatsvervangend batterijcommandant, kwamen er nog andere
taken op mij af. Onder meer het volgen van cursussen (nbc, rijopleiding M109)
en het bijwonen van het batterijrapport indien de commandant krijgstuchtelijke
straffen ‘uitdeelde’ (oplegde). Voorts de controle op alle documentatie, niet
alleen van het materieel maar tevens bij de wachtmeester-verzorging (fourier)
die mappen vol had met technische bulletins (TB’s), verzorgingsinstructies
(VI’s) en verzorgingsaanwijzingen of -mededelingen (VM’s), etc.
En ook de batterijcommandant had een gevulde kast: legerorders (van blijvende
aard), kazerne-orders, afdelingsorders, vaste orders voor vredestijd, overige
batterij-orders, alarmorders, oefenaanwijzingen, speciale verzorgingsaanwijzingen (oorlogstijd), straf- en waarderingslijsten, personeels- en beoordelingsdossiers, instructies voor testen en inspecties, schietregisters persoonlijk wapen
(voor zover niet bij de opperwachtmeester van de batterij), KL-voorschriften,
de zgn. fundamentelevoorlichtingsbundels, schietveiligheidsbepalingen voor
het ASK en Duitsland, later aangevuld met veiligheids- en arbo-instructies,
evenals met richtlijnen voor overlegorganen en voor het barbeheer. Het was
een drukke en leerzame periode die echter heel weinig reflecteerde van de
KMA-opleiding.
Niet lang daarna zou onderzoek worden gedaan naar de toenemende
administratieve werkbelasting van commandanten, maar ik vond het
vanzelfsprekend om werk mee naar huis te nemen. Veel later werd ik
betrokken bij een functie-analyseproject en kon moeiteloos de vele
taken en documenten van een batterijcommandant op papier zetten.
Het nieuwe optreden van de afdeling gaf vertrouwen in de grotere capaciteiten
van het personeel en het materieel. Het aaneengesloten afdelingsstellinggebied
kon worden vervangen door afzonderlijke batterijstellinggebieden plus een
afdelingscommandopost(gebied) met een gevechtstreingebied. Het gebruikelijke achterwaarts gelegen verzorgingsgebied, met de goederentrein van de afdeling, kon op grotere afstand worden geplaatst. Verplaatsingen over de weg waren nu minder eenvoudig; vaak was marechausseebegeleiding noodzakelijk en
naar Duitsland werd gebruik gemaakt van platte spoorwagons.
Door de grotere onderlinge afstanden en snelle(re) stellingwisselingen
werden er minder telefoonlijnen gelegd en nam de afhankelijkheid van
radioverbindingen toe. Bij het oude type zend-/ontvanger was iedere
poging tot radioverkeer meteen hoorbaar aan het wegvallen van de
‘ruis’. Dit vergrootte de oplettendheid, zodat ik altijd maximale ruis
liet toepassen. Daarmee kon tevens worden vastgesteld of de volumeknop te hoog stond, waardoor een eventueel radiobericht door een
doodstil (afwachtings)gebied zou schetteren.
De schietveiligheidsfunctionarissen moesten eveneens omscholen. De veiligheidsonderofficieren bij de stukken waren niet langer goed zichtbaar voor de
veiligheidsofficier, zodra door hen de ingestelde elevatie werd gecontroleerd,
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soms van meerdere vuurmonden. Daardoor kon ik een keer de onvergeeflijke
fout maken het vuur vrij te geven vóórdat alle vuurmonden ‘veilig’ waren gemeld. Uiteraard liet een bto pas afvuren nadat de stukscommandenten hun vaste
(controle)meldingen haden gedaan. Maar door de wisselende (inschiet)stukken
die aan een vuur deelnamen, en de gewenste snelheid in de schietprocedures,
liepen controlefouten niet altijd goed af. Zo heeft ooit een afdeling de verdere
deelname aan een schietserie moeten afbreken in opdracht van Kommandantur.
Vanwege het kabaal tijdens het vuren met meerdere stukken werd het
verboden om de schietbuis te laten ‘zakken’ in de laadstand zonder
voorafgaande controle op een eventuele storing tijdens het afvuren.
Indien het sluitstuk niet open stond ten teken dat de schietbuis leeg
was, moest de richter er rekening mee houden dat er nogmaals aan het
afvuurkoord kon worden getrokken of alsnog ‘spontane’ ontbranding
van de voortdrijvende lading zou kunnen plaatsvinden. Dit is slechts
één voorbeeld van de vele veiligheidsrisico’s die vermeden moesten
worden.
Het foutief instellen van een tijdbuis (voor ‘springpunten’ boven de
grond) of het overschrijden van de schiettijd in een stelling, leverde
soms onverwachte complicaties op. Indien een reeds geladen vuurmond niet meer mocht afvuren werd het projectiel via de voorzijde
(monding) van de schietbuis naar achter uitgestoten met een speciaal
hulpmiddel. Dit moest voorkomen dat de ontstekingsbuis werd geraakt
en beschadigd of erger... Wegrijden met een geladen vuurmond was in
vredestijd niet aan de orde, wat niet wil zeggen dat het nooit gebeurde.
Voor het schieten in het ASK bestonden een speciaal veiligheidsvoorschrift en
instructiekaarten. De (hoofd)veiligheidsofficier, of de leider der oefening,
moest zich bijtijds melden bij het oude Veiligheidsbureau, schuin tegenover de
officierskantine. Afhankelijk van het soort oefening moesten tevens veiligheidsmaterialen, 25-ponders en munitie worden opgehaald.
De veiligheidsofficier was verplicht de juiste hoofdrichting van elk stuk te controleren met zijn veiligheidsKRT (kompasrichttoestel) en met een kompas. Die
procedure begon met de vraag aan de stukscommandant ’staat u in de hoofdrichting’. Het antwoord ‘neen, maar mijn stuk wel’ werd niet op prijs gesteld.
Voorts diende de veiligheidsofficier volgens het voorschrift te controleren of een centrale seinmast de juiste code ‘er mag worden gevuurd’
toonde. De functie van deze zgn. ballenmast was al lang vervangen
door een telefoonverbinding, omdat hij vanuit enkele stellingen dan
wel bij mist niet zichtbaar was, maar vanwege de traditie nog niet
afgeschaft. Voor personeel en bezoekers van het ASK was daardoor
bijvoorbeeld te zien of er ‘die dag nog gevuurd zou worden’, mits ze
de ballencodes kenden.
Soms was het in de hoger gelegen stellingen helder weer, doch bevond
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zich in het voorterrein een mistdeken. Vuren, ook bij duisternis, konden
dan toch worden afgegeven met hoge(re) springpunten die door een
‘doelengebiedbasis’ werden ingemeten. Het afgeven van vuren voor
gevechtsveldverlichting leverde een surrealistisch beeld op van het
nachtelijke doelengebied.
Bij de lichtgranaten moest er rekening mee worden gehouden dat het
projectiel verder vloog na het uitstoten van de parachutefakkel. Tijdens
nachtmarsen door het voorterrein werden de lege projectielen wel
aangetroffen op de route, evenals bijna gave pantserprojectielen van
de 40L70. Deze vuurmond tegen luchtdoelen kon namelijk ook tegen
gronddoelen worden ingezet met behulp van projectielen van massief
staal, voorzien van een zgn. ballistische kap. Deze kap verbeterde de
luchtweerstandsfactor van het projectiel ten gunste van de snelheid.
Andere veiligheidsaspecten hadden met het verkeer te maken. Tijdens verplaatsingen over de weg kon er wel eens een rubberen pad van een rupsband
losraken; een dergelijke projectiel door de voorruit van een achterop komende
auto is echt geen prettig gezicht. Bij grote afstanden werden de stukken op lowloaders of per trein vervoerd.
Het spontaan breken of aflopen van een track (rupsband) tijdens het rijden heb
ik gelukkig nooit meegemaakt, maar bij het oversteken van een openbare weg
ging het bijna fout. De stukscommandant gaf aan zijn chauffeur opdracht om
op te rijden tot de rijbaan, waarbij eerst een fietspad werd overgestoken. Door
de schok van het optrekken leunde de wachtmeester achteruit en trok daarbij
zijn verbindingskabeltje met de ‘intercom’ los. De chauffeur zag al weinig en
hoorde nu niets meer, ‘dus’ reed hij door. Met een steen in mijn maag zag ik
een auto vlak voor de M109 langs schieten, terwijl de volgende auto remmend
een aanrijding ontweek...
Op het vliegveld Teuge behaalde ik alsnog mijn parachutistenbrevet in de
wintermaanden. Dan was er minder hinder van sportvliegtuigen. De brigadecommandant behoorde eveneens tot de beginners en landde bij een van zijn
sprongen midden in een ijskoude sloot. Minder vermakelijk was een line-over
waardoor de parachute niet volledig opende. De betrokken springer kwam in
grote horizontale cirkels te snel naar beneden, waarbij zijn reserve-chute als
een staart achter hem aan dwarrelde. Hij raakte gelukkig niet zwaar gewond.
Overigens gebeurden dodelijke ongelukken even vaak met ervaren springers
als met beginners.
Dat juist de meeste ongelukken voorkwamen tijdens veiligheidsmaatregelen met wapens, gaf te denken. Gewenning aan gevaar maakt onoplettend. Bij het parachutespringen was het om die reden verboden de
eigen parachute te vouwen. De persoonlijke verantwoordelijkheid voor
het leven van een ander maakte de zelfcontrole veel scherper. Te veel
nadruk op gevaar kon bij het handgranaatwerpen averechts werken,
doordat soldaten nerveus werden en onvoorspelbaar reageerden.
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De maanden vlogen om en de bevordering tot eerste-luitenant had reeds plaatsgevonden toen me gevraagd werd het batterijcommando over te nemen. Een
eervolle klus waar ik geen bezwaar tegen had. Vanwege de benodigde fysieke
conditie van de kanonniers werd veel aandacht aan sport besteed. Zelf deed ik
graag mee, ook op het voetbalveld, en bij een afdelingssportdag won de batterij
alle eerste prijzen. De sfeer was uitstekend en te velde werd iedere ontbering
geaccepteerd. Aan deze eerste toer heb ik dan ook warme herinneringen
overgehouden: de samenwerking met het beroepskader, de inzet én waardering
van de dienstplichtigen, en de milde houding van mijn superieuren.
Op dat tijdstip had mijn personeelsdossier of straflijst al twee aantekeningen
kunnen bevatten: over de roestende vuurmond en een vermeende snelheidsovertreding. Tijdens de colonnerit na afloop van een oefening zou ik me als
tijdrijder in het voorste voertuig niet hebben gehouden aan de snelheid in de
routetijdtabel. Het ‘bewijs’ was de hoge snelheid van de achterste voertuigen
(het zgn. harmonica-effect) en het tijdstip waarop Kampen werd gepasseerd.
Hoewel ik me van geen kwaad bewust was, werd mijn terechte verweer niet
zondermeer aanvaard.
Om een of andere reden zaten er soms fouten in de routetijdtabellen
(RTT). Dat was door mij bij eerdere gelegenheden gemeld zonder
merkbaar resultaat. De afstanden tussen vermelde routepunten leken
dan meer geschat of van een wegenkaart geplukt, dan nauwkeurig op
een stafkaart nagemeten. Het probleem werd veelal afgeschoven op
een mogelijke afwijking van de voertuigsnelheidsmeter, maar het ging
in feite om de juiste afstands- en tijdmetingen.
Bij een colonneverplaatsing over de Autobahn belandde ik eens via een buitenwijk van Bremen op de stopplaats voor de grote rust. Alleen kwam ik van de
verkeerde kant... De verplaatsingsroutes werden zoveel mogelijk gevarieerd,
zodat men bekend raakte met meerdere alternatieven om het operatiegebied van
het 1e Legerkorps te bereiken.
Het transport van de rupsvoertuigen naar Duitsland ging per trein, waarbij nog
gebruik werd gemaakt van stoomlocomotieven. De oude wagons voor het meereizende personeel hadden wel verwarming, maar die werkte om een of andere
reden niet goed als de trein stilstond, en dat gebeurde vaak. De beste (slaap)plaats was in het bagagerek; de warmste plek. Een krat bier aan boord was niet
verboden, mits leeggedronken vóór het slapengaan. Dat gaf voor de kanonniers
geen enkel probleem.
De rupsvoertuigen werden op zgn. platte wagens gereden en vastgesjord met spankettingen, uitgegloeid ijzerdraad en houten of stalen
keggen. De zwart-wit foto’s leken indrukwekkend veel op die van
Duitse tankstransporten dertig jaar eerder.
Het aantal stations waar kon worden gelost, was beperkt. Daarom
werd een proef met urenlange verplaatsingen over de weg gehouden,
maar de trillingen in een M109 waren dan bijna onverdraaglijk.
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De waarnemers - dienstplichtige kornetten en wachtmeesters - waren ingedeeld
bij de vuurmondbatterijen en volgden deels een ander oefenritme, afhankelijk
van de compagnie of het eskadron waartoe ze behoorden. Hun uitrusting was
beperkt en op de kazerne hadden ze weinig omhanden. Extra taken zoals bartoezicht, kuilcorvee e.d. op de schietbaan, en het organiseren van Barbarasportwedstrijden brachten uitkomst, naast de waarnemingsoefeningen met 25ponder munitie.
Op 19 september 1970 was de bto, luitenant Lobry, met enkele 25-ponders aan
het schieten in het ASK. Ten behoeve van Prins Bernhard die ergens boven ons
in een helikopter zat, werd een demonstratievuur afgegeven. Tijdens het vuur
zagen we rook opstijgen uit het voorterrein waar onze schoten vielen.
Als ‘leider der oefening’ meldde ik e.e.a. aan het veiligheidsbureau dat daarop
toestemming gaf om door te gaan en de demonstratie af te maken. Vervolgens
veranderde de rook in vlammen die zich met de felle oostenwind op weg naar
de spoorbaan begaven. Eerst toen verscheen er een brandweertankwagen die
moeizaam het voorterrein inreed. Het was echter al te laat, het vuur passeerde
de spoorlijn en de weg naar Zwolle voordat het in ’t Harde werd geblust.
De volgende dag stond ik bij een onbeschadigde villa midden in een verbrand
bos. De zuurstof die via de open plek door het vuur was aangezogen, had de
vlammen naar de buitenzijde gedrukt. Dagenlang bleef het bos smeulen en
werd er brandwacht gereden. Op mijn bureau kreeg ik een telefoontje van een
boze controle-arts. Eén van mijn dienstplichtigen uit Zeeland was teruggekeerd
van ziek-thuis en ik had in de drukte vergeten de aangevraagde medische controle af te laten bellen. De arts vond dit geen excuus.
Militaire (tand)artsen leken in die tijd een staat in de staat te vormen.
Niet alleen door hun privileges, maar ook door hun wereldje met eigen
regels. Bij het aanvragen van een medische controle op het huisadres
moest je maar afwachten of het schikte. Ging men dagen later alsnog
op pad dan werd niet even gevraagd of betrokkene misschien inmiddels
bij zijn eenheid was teruggekeerd. Niet alle artsen vermeden integratie
met de ‘groene’ organisatie. Met name in Seedorf waren ze volledig
dienstbaar aan de eenheden, en dat gold daar eveneens voor de meeste
geestelijke verzorgers (GVers).
De onderdeelsarts kon een tijdelijke medische ‘mutatie’ adviseren,
bijv. vrij van het dragen van hoge schoenen, maar het was formeel de
commandant die besliste of deze beperking werd opgelegd.
Bij gehoorschade was het denkbaar dat iemand een verbod kreeg om
op schietbanen of in een artilleriestelling te verblijven, hetgeen voor
beroepsmilitairen een risico voor hun carrièremogelijkheden inhield.
Sommige collega’s wisten hun beperkingen, zoals drankprobleem of
gebrek aan conditie, lange tijd te verbloemen. Ik heb daar niet aan
meegewerkt en vond de invoering van de Cooper-test (12 minuten
looptest), evenals het alcoholverbod, een zinnig initiatief.
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In het kader van de steunverlening bij een herdenking van de luchtlandingen
rond Arnhem, werd de batterij aangewezen om de heide bij Ede af te zetten.
Het was een wonderlijk moment om opnieuw Britse parachutisten te zien neerkomen op die historische plek, het voormalige landingsterrein voor de gliders
(transportzweefvliegtuigen). De belangstellende burgers hadden echter geen
enkele boodschap aan onze veiligheidstaak en stroomden de hei op, waar al
ambulances kwamen aansnellen om enkele lichtgewonden te helpen die onfortuinlijk waren geland. Niemand werd overreden; meer door geluk dan wijsheid.
Dit gedrag is vaker waarneembaar, zoals bij de Bijlmerramp en andere
typerende vormen van ramptoerisme of onverantwoordelijke nieuwsgierigheid van toeschouwers. De tamelijk amateuristische Nederlandse
(overheids)reacties op een vermeende terreurdreiging vormen een ander
voorbeeld van ons gebrek aan reëel voorstellingsvermogen, al vanaf de
jaren ‘80 toen vooral Engelse militairen en kazernes het doelwit waren.
Bij het vertrek van de dienstplichtigen met ‘klein verlof’ kwam opnieuw het
nodige papierwerk kijken. Een soort indelingsadvies invullen, personeelsdossiers controleren, PSU-vermissingen (persoonlijke standaard uitrusting) en
het toevertrouwde materieel inventariseren, en de tenaamstelling van de wielvoertuigen aanpassen. Het kon evenwel nog erger, zoals ik bij een mobilisabele
afdeling zou ervaren.
Afdelingsvuurregelingsofficier (vro)
Mijn tijdelijke optreden in een kapiteinsfunctie was de afdeling kennelijk goed
bevallen, want ik werd vervolgens bij de staf geplaatst in de sectie S2/3 (inlichtingen en veiligheid, opleidingen en operaties). Daar was de kapitein-vro tevens
plaatsvervangend sectiehoofd en belast met de opleidingscoördinatie, planning
van schietseries, centrale vuurregelingsopleiding, het aanvragen van externe
opleidingssteun en militaire cursussen, en tevens verantwoordelijk voor materieel van de sectie. Het leverde in die tijd echter geen bevordering op.
Cursussen die door andere opleidingsinstituten werden verzorgd,
omvatten onder andere: schietopleiding zware mitrailleur .50 die gedeeltelijk in het Lua-schietkamp bij Den Helder werd gegeven, nbcbescherming, S2-cursus bij de SMID (school militaire inlichtingendienst), rij-opleidingen bij de RTS (rij- en tractieschool) en allerlei
logistieke (bijscholings)cursussen, bijv. materieelonderhoud bij het
opleidingscentrum van de technische dienst (OCTD) in Utrecht.
Bij de invoering van nieuwe uitrusting moesten de monteurs worden
bijgeschoold bij het OCTD, maar ook het kader kreeg een introductiecursus, soms bij de RTS. De bevoorradingslogistiek werd onderwezen
in Bussum bij het opleidingscentrum der intendance (OCInt). De NBCSchool bevond zich in Breda, en later Vught, als deel van de genie.
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Stellingname M114-batterij in Duitsland

Commandopost 14e Afdeling in Duitsland
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Het wapen van de artillerie is het projectiel

M107, M110 en M109 met lange schietbuis
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De staf ervan hield zich bezig met de (bescherming tegen) nucleaire,
biologische en chemische oorlogvoering, zowel op de gebieden van
(inter)nationale studies en materieelplannen als ook opleidingen.
Op de vraag wat de majoor S3 deed, is het antwoord minder eenvoudig.
Formeel de aansturing van de sectie 2 (inlichtingen en veiligheid, plus nbcbescherming), de sectie 3, de verbindingsofficier en van de afdelingsterreinmeetofficier. Verder de oorlogsvoorbereiding, tactische oefeningen, coördinatie
met de brigadestaf en de divisie-artillerie (veldartilleriegroepsstaf), deelname
aan wekelijks overleg met de afdelingscommandant en overige sectiehoofden,
coaching van de afdelingsliaisonofficier bij de brigadestaf (functie voor een
jongere majoor), de alarmeringsmaatregelen en vaste orders op zijn stafgebied,
alsmede het toezicht op de bataljonsliaisonofficieren en de officier civiele vakopleidingen.
Laatstgenoemde was als OCV, of ROAG vaandrig-studiebegeleider,
aangewezen als vraagbaak voor de korporaals TS (technisch specialist) of andere studerenden die van rijkswege een civiele opleiding
volgden. Doorgaans werd de functie ingevuld door een KVV-luitenant
(kortverbandvrijwilliger) of een dienstplichtige vaandrig/kornet. Ook
bij de opleidingscentra en zelfs bij TNO werden dergelijke steunfuncties vervuld, veelal door ROAG’s (reserve-officier academisch
gevormd) die onder meer aan onderzoeksprojecten werkten.
De OCV had ook tot de sectie S1 (personeelszaken) kunnen behoren uit
oogpunt van algemene verantwoordelijkheid voor studiefaciliteiten. De
invulling van deze arbeidsvoorwaarde was echter sterk afhankelijk van
het oefenprogramma, vrijstelling van kazernediensten, en voorts van de
militaire functie (chauffeur, monteur) van de betrokken TS-er.
De afdelingsterreinmeetofficier was een beroepsluitenant (meestal Bcategorie) of een KVV-er, die beschikte over de afdelingsterreinmeetgroep. Gezien hun ervaring waren ze te velde prima in staat verkenningstaken van de S3 over te nemen, mits daartoe ‘opgevoed’.
Bij de vele taken van de majoor S3 was het een raadsel dat er ‘s middags een
hazenslaapje kon worden gedaan op het bureau. Dit gedrag stoorde me vooral
als daarna tijdens een oefening bleek dat bepaalde zaken niet (goed) waren
geregeld. Op een tegendraadse luitenant zat echter niemand te wachten en dat
werd me door kolonel Von Brücken - Fock nog eens ingepeperd tijdens een
schietserie. Bij zijn bezoek aan het afdelingsvuurregelingscentrum verbood hij
het onderbreken van de vrc-werkzaamheden voor nadere uitleg, instructie of
een snelle foutenevaluatie. Dat kon volgens de kolonel allemaal in de kazerne
gebeuren. Mijn reactie was dat dit dan voor de gehele afdeling gold, dat het
schieten met scherpe munitie juist werd toegepast omdat theorie en praktijk nu
eenmaal verschillen, en dat ik functioneel verantwoordelijk was voor het vuur72

regelingspersoneel en bepaalde veiligheidsaspecten. Dit antwoord ontstemde
hem zichtbaar, maar hij drong niet verder aan. In het vuurregelingscentrum van
de afdeling werd namelijk met een nieuwe Amerikaanse computer gewerkt,
hetgeen een modern fenomeen was. Deze FADAC (field artillery digital automatic computer) verving het oude handwerk met vuurkaart en schootstafellinealen, meteo- en registratiecorrecties, terwijl de bediening simpel was.
Het omschakelingsprobleem zat voornamelijk in de onzichtbaarheid van het
rekenproces, waardoor alleen ervaren vuurregelings(onder)officieren de gepresenteerde uitkomsten snel konden controleren en (invoer)fouten onderkennen.
Dit ‘rekentuig’ werd bediend door middel van een matrix met functieknoppen en verder cijfertoetsen. Ook de meteogegevens konden worden
ingevoerd en de uitkomsten van berekeningen werden zichtbaar via een
reeks elektronische lampjes. De voeding vond plaats door een aggregaat dat op het dak van het gepantserde vuurregelingsvoertuig M577
werd vervoerd en met een handtakel op de grond kon worden gezet.
Van dit Amerikaanse ruspvoertuig waren er twee bij de staf ingedeeld,
met elk een aanbouwtent. In deze vrc-voertuigen bevond zich een groot
aantal FM-radioverbindingen: de drie bataljonsvuursteunnetten, het
afdelingsvuurregelingsnet, het veldartilleriegroepsvuurregelingsnet, en
eventueel het afdelingscommandonet voor een rechtstreekse verbinding
met de S3 of de brigadeliaisonofficier (briglso). Het laatste net was
vooral benodigd indien de afdeling over slechts één ingericht commandopostvoertuig beschikte, dat zich op (weg naar) de volgende locatie
bevond, maar kon ook worden benut voor de radioverbinding met een
doelengebiedbasis. Beter was echter om daarvoor het afdelingsterreinmeetnet of -vuurregelingsnet te gebruiken, waarmee in voorkomend
geval eveneens een afdeling in vuurversterking dan wel een steunende
mortieropsporingsradar (MOR) bereikbaar waren.
Het is duidelijk dat de combinatie van een aggregaat en 5 of 6 radionetten veel
geluid kon produceren, maar dit wende sneller dan de hitte in een M577 tijdens
de zomermaanden. Een belangrijk voordeel van de pantsering was dat dit vrcvoertuig een positie kon innemen met gunstige verbindingsmogelijkheden,
onder meer met de waarnemers, terwijl de kwetsbare wielvoertuigen van de
afdelingscommandopost een meer gedekte opstelling betrokken.
Vanuit het ongepantserde commandopostvoertuig werd het tactische optreden
van de afdeling geleid en verbinding onderhouden met de staffunctionarissen
(ook van de goederentrein in het verzorgingsgebied), de ondercommandanten,
de eigen liaisonofficieren, de brigadestaf en met de veldartilleriegroepsstaf,
evenals in voorkomend geval met een afdeling in vuurversterking (afd vv) of
de liaisonofficier van een steunende (Duitse) eenheid, radargroep e.d. Naast
verschillende radio- en telexnetten waren er eigen lijnverbindingen en enkele
motorordonnansen beschikbaar.
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Een gedeelte van de benodigde logistieke ondersteuning werd op
‘wielen’ meegenomen door de voertuigen van de gevechtstrein.
Munitievoertuigen, brandstofbevoorrading, een takelwagen, soms een
keuken, indien aanwezig de foerier met een verzorgingsvoertuig, een
groot deel van de eigen medische hulppost en enkele (geschuts)monteurs bevonden zich in een apart gevechtstreingebiedje in de onmiddellijke omgeving van de afdelingscommandopost. Doorgaans kreeg
iedere batterij een gewondenverzorger (hospik) met voertuig mee.
Van mijn eerste adjudant-operatiën (opperwachtmeester Bolderman) en vuurregelingsonderofficieren, waarvan enkelen het tot officier brachten, heb ik het
vak geleerd. Uiteindelijk zo goed, dat er een uitnodiging vanuit de staf van de
legerkorpsartillerie volgde om een in ontwikkeling zijnde Amerikaanse vuurregelingscomputer te helpen evalueren. Het betrof het TACFIRE-systeem.
In meerdere stadia bij de sectie Plannen van het AOC zou ik worden belast met
de VERDAC-studie (vervanging FADAC) en vervolgens met de studies voor
VUIST-1 en -2, waarover later meer. Het interimsysteem VUVA-PC is door
andere vuurregelingsexperts gerealiseerd en de slimme software daarvan werd
door generaal Couzy aan de Belgische artillerieschool geschonken.
Bij de Duitse artillerie vonden vergelijkbare ontwikkelingen plaats. Daar startte
men echter op batterijniveau met de BatterieRechner.
Toen de ontwikkeling van TACFIRE vertraging opliep, kwam er een
Amerikaanse interimoplossing: de battery computer. TACFIRE was
namelijk het eerste systeem - na het Franse ATILA - dat in staat zou
zijn digitale informatie te verwerken en te versturen. Bij ATILA ging
het aanvankelijk slechts om de informatie-uitwisseling tussen de
officier S2 (inlichtingen-/doelenanalist) en de vro.
TACFIRE moest echter de gegevens van waarnemers, radars en
liaisonofficieren kunnen verwerken, en tevens via beveiligde datatransmissie ‘communiceren’ met batterijcomputers. Daarbij werd
helaas vergeten een NAVO-standaard af te spreken voor de benodigde
interoperabiliteit met de (afdelings)computers van andere landen. Pas
20 jaar later kreeg ik als hoofd Externe Plannen/AOC het verzoek om
dit probleem alsnog op te lossen en een concept voor de STANAG 2245
‘Field Artillery and Fire Support Data Interoperability’ te schrijven.
De periode als vro kende enkele hoogtepunten, maar ook missers. Zo werd ik
belast met het voorbereiden van een Austausch, waarbij een batterij van 315
PanzerartillerieBatallion uit Wildeshausen gedurende een aantal weken werd
geruild met een eigen batterij. In Wildeshausen startte de coördinatiebespreking
niet met koffie, maar met de vraag of de Nederlandse batterijcommandant en ik
een borrel lustten. Vervolgens bleek dat onze gastheer, Hauptmann Schöneich,
na een hogere civiele opleiding en een aangepaste militaire cursus ‘horizontaal’
was ingestroomd. Hij vond het geen enkel probleem om als commandant af74

hankelijk te zijn van de kennis en ervaring van zijn secretaresse(!) en zijn
plaatsvervanger. Zijn batterij M109G beschikte over beduidend minder munitie
voor oefeningen maar kon ook Nederlandse projectielen verschieten, mits de
Duitse afvuurpatroontjes werden meegebracht. Over standaardisatie gesproken.
Voorts werd bij de Duitse artillerie reeds geëxperimenteerd met minder en
méér dan zes vuurmonden in een batterij en met voertuignavigatie-apparatuur.
Mede om die reden ben ik tijdens verschillende functies in de leer gegaan bij de
artillerieschool in Idar-Oberstein. Totdat ik daar zo bekend was, dat er een uitnodiging voor een lezing als gastdocent volgde.
De BeobachtungsPanzer,
BatterieRechner (vuurregelingscomputer op batterijniveau) en daarna
FüFelSys (Führungs- und FeuerleitSystem) voor het afdelingsniveau,
ADLER voor het divisieniveau (ArtillerieRegiment),
LARS (Leichtes ArtillerieRaketenSystem),
KK-Schiessgerät (veilige subkalibermunitie voor waarnemerstraining
op een klein schietterrein),
ZielaufklärungsRadar (ArtillerieBeobachtungsRadar ABRA en
RATAC),
Uebungsmunition (goedkope artillerieprojectielen voor schietoefeningen),
Schiessimulator,
Drohne (onbemand doelopsporingsvliegtuigje),
FERA (FeuerleitRadar),
en de ontwikkeling van verschietbare mijnen hebben telkens mijn belangstelling gewekt en overeenkomstige ideeën voor de Nederlandse artillerie gevoed.
Wij hadden alleen op een drietal technische gebieden een tijdelijke voorsprong:
de afdelingscomputer die helaas steeds minder inzetbaar werd, het laad- en
richttoestel (vuurmondsimulator) en later de Amerikaanse mortieropsporingsradar AN/TPQ-36. Mogelijk behoorden na verloop van tijd betere nachtzichtapparatuur, een gwsb-computer en de moderne waarnemerstrainer (‘schietbioscoop’) daar ook toe, maar een eigen gepantserd voertuig voor de artilleriewaarnemer had hier lagere prioriteit.
Onze waarnemer was slechts voorzien van een wielvoertuig en werd
geacht over te stappen op een tank of te ‘ruilen’ met het pantservoertuig van de plaatsvervangend compagniescommandant.
Verder beschikte hij ook over draagbare (radio)apparatuur voor het
uitgestegen gevecht d.w.z. lopend of vanuit een ingegraven opstelling.
Later kreeg hij een eigen pantservoertuig en een LAM (laserafstandsmeter), maar kon daarmee niet vanonder pantser werken.
Een gevechtsveldbewakings- en doelopsporingsradar, zoals de ABRA
of RATAC, geschikt voor het opsporen en bestrijden van (gevechts)helikopters en bewegende gronddoelen, werd bij de Nederlandse artillerie tot dusver niet ingevoerd.
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Tijdens de Austausch kreeg ik naast mijn normale drukke werkzaamheden de
verantwoordelijkheid voor de Duitse batterij toebedeeld: uitstapjes, sportwedstrijden, (schiet)oefeningen en gastheerschap. Het lag niet in mijn aard daarover te klagen, maar het gebrek aan belangstelling binnen de staf verbaasde me
zeer. We konden nog iets leren van Duitse artilleristen en bijna iedere collega
sprak de taal redelijk, mede als gevolg van de vele oefeningen. Bovendien
richtte de doelstelling zich op verbetering van de tactische interoperabiliteit,
zodat het iedereen aanging. Dit was een van de overwegingen in mijn verzoek
tot overplaatsing bij het naderen van de voorziene kapiteinsbevordering.
In totaal heb ik op goede gronden drie maal een vroegtijdige overplaatsing aangevraagd en twee maal een aangeboden functie geweigerd (commandant Pr.Julianakazerne, vuursteunofficier MND-C).
Het zal me ongetwijfeld wel eens kwalijk zijn genomen, maar mijn
redenen waren duidelijk. Dat ik twee maal een bezwaarschrift heb ingediend, staat hier los van; het hadden er meer kunnen zijn...
Van het gebruik van vertrouwelijke ambtsberichten was ik toen nog
niet op de hoogte. Dit achterbakse instrument om iemands reputatie te
beschadigen of carrière te fnuiken, paste in die tijd naadloos bij de
mentaliteit van sommige meerderen. Jongere collega’s heb ik er desondanks op kunnen wijzen dat een gepast-kritische houding, gericht op
verbeteringen, geen (groot) nadeel voor hun loopbaan behoefde te betekenen.
Op het gebied van tactische verbeteringen kreeg ik in die periode de nodige
ideeën door gesprekken met collega’s en door het lezen van buitenlandse voorschriften en artikelen; de proof of the pudding moest echter nog even wachten.
Op technisch gebied kregen vooral de doelanalyse en het bepalen van schietcorrecties meer aandacht. De noodzaak vuren bij nacht te kunnen afgeven dan
wel tegen doelen meer in de diepte van het gevechtsveld (buiten het bereik van
visuele waarneming vanaf de grond), dwong ook de brigade-artillerie tot een
grote nauwkeurigheid door een betere beheersing en correctie van de invloeden
daarop. Het berekenen van een rookscherm en van een voorbereid vuur tegen
landende para’s of helikopters kregen eveneens aandacht. Bovendien werden er
nauwkeuriger ramingen van het munitieverbruik tijdens klokrond-optreden gemaakt.
Het munitieverbruik in oorlogstijd was afhankelijk van het soort gevecht (intensiteitsfactor) en vastgelegd in tabellen bmr (beschikbaar
munitierantsoen) per kaliber. Naarmate de nauwkeurigheid van de
(berekende) vuren toenam en het tijdrovende inschieten achterwege
kon blijven, en naarmate sneller achtereenvolgende vuren konden
worden afgegeven, al dan niet als batterijvuur, en naarmate eenvoudiger van stelling kon worden veranderd en het gevecht langer bij
duisternis of slecht zicht voortgezet, en naarmate ook beweeglijke gepantserde doelen met véél projectielen moesten worden ‘geneutrali76

seerd’ of doelen in de diepte van het gevechtsveld bestreden, zouden de
bestaande tabellen achterhaald kunnen zijn. Het bewijs was moeilijk te
leveren omdat verliezen aan vuurmonden, munitievoertuigen, voorwaartse waarnemers of verbindingsmiddelen het munitieverbruik weer
konden reduceren.
Een origineel idee was een voorbereid tijdbuis(storm)vuur tegen onbeschermde
parachutisten of landende helikopters achter de eigen linies, d.w.z. verwachte
doelen relatief dicht bij de batterijstellingen, te plannen. Door het gebruik van
de maximale lading was de projectielbaan min of meer ‘vlak’ en zou de plaats
van het zgn. springpunt vooral worden bepaald door de instelling (tempéring)
van de tijdbuis. Bij een reeks van verschillende tempéringen - bijv. met 0,5
seconde verschil oplopend - zou het oppervlaktevuur vanzelf diepte krijgen en
een scherfpatroon dat ook voor doelelementen boven de grond zeer onaangenaam kon worden. Bij een proef in Duitsland werden door TNO grote lappen
plastic op de grond uitgelegd om een beeld te krijgen van die scherfpatronen.
Het werken met een doelengebiedbasis gaf de mogelijkheid vijandelijke artillerie- en mortieropstellingen te localiseren en onder vuur te
nemen. Daarnaast konden de eigen inslagen worden ‘geregistreerd’
(ingemeten). Een doelengebiedbasis bestaat uit twee posten waarvan
de positie bekend is, die elk met een hoekmeetinstrument richtingen
naar hetzelfde doel of richtpunt kunnen bepalen. De bekende basislijn
plus de twee gemeten kaarthoeken vormen een ‘voorwaartse insnijding’ of driehoek, waarmee de positie van het doel kan worden berekend dan wel getekend. De terreinmeetgroep van de staf werd hierin
opgeleid, maar vond het weinig boeiend. In vredestijd was het immers
gewoon méér van hetzelfde.
De technische afdelingstesten waren de grootste uitdaging, waarbij ik mijn
andere (toezicht)taken wel eens verwaarloosde. De (controle van) camouflage,
nabijbeveiliging, routebriefing, aftanken en voertuigonderhoud liet ik dan aan
de onderofficieren over. Dat ging goed zolang er niets abnormaals gebeurde,
maar een testteam heeft eigen voorkeuren. Zo kregen we eens een minder bekende route opgedragen, die door marechaussees zou worden beveiligd.
Doordat ik te laat aanwijzingen gaf reed mijn chauffeur in het begin al een verkeerde zijweg in, waardoor andere voertuigen op de juiste route vóór mij kwamen te rijden. Toen de marechaussee die voertuigen bij de PanzerRingstrasse
van Munster plotseling in een verkeerde richting stuurde, was correctie niet
meer mogelijk. Met de colonne plankgas doorrijden tot de eerstvolgende grote
kruising om daar te draaien, leverde een schouwspel op zoals de eerder beschreven tankaanval. Kilometers lang daverden de stukken door de nacht en
keerden alsnog, net toen de schemering aanbrak. Het test-team had niets gemerkt. We hielden tijdens het testen met alles rekening; zelfs met de ‘uitschakeling’ van een afdvrc door het team, waarbij het andere vuurregelingscentrum
de taken moest overnemen en de testvuren voortzetten.
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Nachtelijke verplaatsingen met oorlogsverlichting (‘black out’) werden
alleen op oefenterreinen gehouden. De tijd benodigd om de ogen te
laten wennen, bedroeg ongeveer 5 minuten. Met gebruik van actiefinfraroodkijkers, waarvoor een infraroodschijnwerper (‘zwart licht’)
benodigd was, kon meteen worden gestart, maar het gezichtsveld was
dan beperkt tot de strook die door de IR-schijnwerper werd bestraald.
Zoals in iedere organisatie met verschillende taken en belangen zijn fouten en
misverstanden niet te voorkomen. Als ik zelf miskleunde was het in ieder geval
niet uit lamlendigheid. Verwijten over aandacht voor details lieten me koud;
het ging immers om het operationele resultaat. Bij een technische afdelingstest,
aansluitend op de oefening Uni-Plus schoot de afdeling 14 vuren qua ligging
Uitmuntend en één Goed.
De kennis die ik daarbij opdeed, bracht twijfels mee over de juistheid
dan wel geldigheid van onze ballistische meteoberichten. Jaren later
werd - onder meer door Amerikaanse studies - bevestigd dat de lokale
weersomstandigheden de grootste niet-beheersbare fout in de ligging
artillerie- en mortiervuren veroorzaakten.
Uit films wist ik dat in het Duitse leger een belangrijke opdracht altijd schriftelijk werd bevestigd en dat logboeken over het radioverkeer zorgvuldig werden
bijgehouden. In onze afdelingscommandopost werd daarmee wat nonchalanter
omgegaan, waardoor na het vertrek van een dienstploeg het voor de verse shift
onduidelijk kon zijn op welke berichten reeds actie was ondernomen. Een goed
kortetermijngeheugen was voor mij geen reden om controlelijsten en status- of
planningsgegevens niet volledig in te vullen.
Bij het uitvallen van een sleutelfunctionaris moest vervanging door een backup immers mogelijk zijn. Die capaciteit van het (staf)personeel werd door mij
sindsdien nagestreefd: ervaring en uitwisselbaarheid in meerdere functies, niet
alleen vanwege de dienstploegen. Met het juiste papierwerk kon bovendien
worden voorkomen dat tijdens een shift-wisseling veel moest worden ‘bijgepraat’ door slaperige functionarissen.
Dienstploegen bij de veldartillerie beoogden niet alleen een minimum aan
noodzakelijke rust voor de staffunctionarissen te realiseren, maar tevens een
fysieke splitsing mogelijk te maken zodat de ‘rustende’ shift zich op een andere
locatie bevond dan de opkomende shift. Daardoor verminderde de kwetsbaarheid van een tamelijk grote concentratie aan personeel, middelen en (actieve)
radioverbindingen, terwijl vooral de continuïteit in de gevechtsleiding ermee
gediend was.
Bedacht moet worden dat een brigade-artilleriestaf zonodig tevens
enkele back-up verbindingen voor de te steunen manoeuvre-eenheden
kon leveren, van compagnie tot brigade-staf, en verder over alle
operatiebevelen beschikte van bataljons- tot divisie(artillerie)niveau.
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In de kazerne werden commandopostoefeningen gehouden om nieuw personeel
in te werken en het correct inbouwen van de radio’s te testen. Veel apparatuur
werd namelijk opgeslagen in magazijnen, mede om diefstal of vernieling te
voorkomen. Ook tellingen en onderhoud waren daardoor eenvoudiger uit te
voeren. In de dagen voorafgaande aan een grote oefening zoemde de kazerne
van bedrijvigheid en gespannen verwachtingen. Dan werd al het personeel van
de afdeling in de filmzaal verzameld voor instructies over de oefening. Verder
was er veel routine die kon worden onderbroken door MLV-proeven of een
tweedaagse batterij-oefening ‘Steunzool’ om de conditie en basisvaardigheden
van met name de stafofficieren en het overige kader op peil te houden, tezamen
met de dienstplichtigen. De staf, staf- en verzorgingsbatterij volgde namelijk,
in verband met de aanwezigheid van meerdere lichtingsploegen (partieel vullingssysteem INDAS), een ander opleidings- en oefenschema dan de vuurmondbatterijen die volgens het ONDAS (onderdeelsaanvullingssysteem) ‘opkwamen’ en ‘afzwaaiden’.
Tot het papierwerk behoorden periodieke (inzetbaarheids)rapportages, het opstellen en verspreiden van maandprogramma’s, het bewaken/plannen van de
externe onderhoudsbeurten aan de FADACs, evenals het aanvragen van schietbanen en schietdagen/-stellingen in het ASK. Met sommige rapportages werd
naar mijn indruk niet veel gedaan door de betreffende hogere staf, zodat ik
hiervan bevestiging zocht door er mee te stoppen. Er volgde geen reactie...
Een telefoontje van de lokale marechausseebrigade heeft me een keer geconfronteerd met het fenomeen van schietproeven door de commissie van proefneming (CvP). Daartoe werd in het ASK-O2 een vuurmond zo ver opgekrikt
dat de schietbuis verticaal kon worden gericht. Het testprojectiel bereikte dan
zijn maximale hoogte en kon daarbij instabiel worden of gevoelig voor zijwind.
Die middag had een wandelaar in het bos zuid(!) van het ASK een fluitend
geluid gehoord en was een metalen voorwerp neergekomen naast het bospad.
Als munitiedeskundige werd ik uitgenodigd met de marechaussee mee te gaan
naar het verdachte ding. Aangekomen op de plek bleek de veiligheidsofficier
van het ASK eveneens gearriveerd. Deze majoor De Jonge deed vervolgens iets
waarbij mijn bloed stolde. Hij pakte de groene granaat met ontstekingsbuis(!)
op zijn schouder en dumpte het projectiel in zijn Jeep met de mededeling dat
het afkomstig moest zijn van een militair vliegtuig...
Omdat ik zijn bluf meespeelde door verder mijn mond te houden, kon ik hem
eerst later telefonisch naar de werkelijke toedracht vragen. Hij beweerde toen
dat het om een ‘inert’ projectiel van de CvP ging, dat in de omgeving van de
zgn. Amerikaanse windmolen was afgevuurd en toen ver uit zijn gewenste baan
geraakt. De hele waarheid heb ik nooit achterhaald.
Inerte projectielen kunnen onschadelijk zijn gemaakt door de springlading eruit te smelten en het gewicht weer aan te vullen met was of
hars. Dan zou een blauwe kleur meer van toepassing zijn geweest,
want groen was gelijk aan ‘scherp’ (gevaarlijk). Maar ook een inerte
ontstekingsbuis maakt een granaat nagenoeg ongevaarlijk.
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Omstreeks eind 1972 nam ik, na twee succesvolle jaren en drie sectiehoofden,
met gemengde gevoelens en een fraaie tevredenheidsbetuiging afscheid van de
sectie. Tijd om de nieuwe oorlogsopstellingen te verkennen was er nauwelijks
geweest en ook voor de inlichtingenwerkzaamheden van een S2 had ik weinig
aandacht gehad. Op het overige kon ik met voldoening terugkijken en de avond
voor mijn kapiteinsbevordering werd ik door een aantal collega’s met een huisbezoek verrast.
Er zouden vele officiële waarderingen volgen, waarbij ik de beste herinneringen bewaar aan de artillerielegpenning (1994) en aan de
laatste waardering. Dat was bij de directie materieel waar ik werd
voorgedragen door mijn ondergeschikten!
Commandant A-batterij (1973 - 1974)
Bij de A-batterij werd ik door kapitein Claasz-Coockson met open armen ontvangen als zijn toekomstige opvolger. Het afzwaaien van de dienstplichtigen en
het voorbereiden van de opkomst van een nieuwe (school)batterij kenden geen
geheimen meer.
Tijdens mijn vorige commando had ik, door toevallige omstandigheden, drie
batterij-officieren ‘versleten’. Daaronder een luitenant die met zijn pistool in
het plafond van het wachtlokaal schoot, hetgeen een ongewenst voorbeeld voor
de overige wachthebbenden kon worden genoemd. De kwaliteiten van mijn bto
en plaatsvervanger hadden daarom mijn bijzondere belangstelling.
Het was luitenant Joosen, momenteel luitenant-kolonel b.d.
Luitenants, kornetten en hogere onderofficieren werden door het
kazernecommando regelmatig aangewezen als officier van piket (OKP)
en de majoors als officier van kazerneweekdienst (OKW). Batterijcommandanten waren vrijgesteld van kazernediensten, maar konden
wel als officier van afdelingsdienst of van alarm (brig) worden ingezet.
Het commando over deze batterij was wellicht de gelukkigste periode, vooral
omdat ik mijn eigen gang kon gaan. Privé ging het echter minder goed, maar
daar was mee te leven. Na korte tijd resteerde er weinig in het tactische en
technische optreden, dat de batterij niet beheerste. Zo bleef er tijd over om de
vaste orders en de alarmorders te actualiseren, evenals de voertuigbeladingslijsten en onderhoudsdocumentatie. Tussendoor deed ik voor de eerste maal
mee aan de Tweedaagse militaire prestatietocht (TMPT) die in de omgeving
van de woonplaats van mijn ouders werd gehouden. De stafkaart had ik daar
nauwelijks nodig en het beviel zo goed dat er een tweede keer zou volgen: in
1991, met een bijzondere wending.
Kort na de beginoefening Entre Nous vonden in een relatief korte periode een
reeks testen en inspecties plaats, plus de oefening Big-Ferro, waarbij de batterij
heel goed uit de bus kwam. De afdelingscommandant waardeerde dit met een
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tevredenheidsbetuiging voor al het personeel van de batterij, maar daarna begon een klein probleem. Bijna alle krenten waren reeds uit de pap en eindeloos
(nacht)stellingnames beoefenen en verbeteren was geen uitdaging. Het toeval
hielp ons een handje, want de LFFD (leger/landmacht film- en fotodienst)
zocht een demonstratiebatterij, geschikt voor de nieuwe camouflagefilm I-300.
Na de stukkentest, richterstesten en de batterijtest waren er weinig
nieuwe aspecten te bedenken voor het gros van de batterij.
De spoedstellingname, een alarm- en munitiebeladingsoefening, gasmaskercontrole, of het betrekken en inrichten van een afwachtingsgebied - evenals handgranaatwerpen, het afleggen van de MLV-test en
schietvaardigheidsproeven persoonlijk wapen - boden enig soelaas,
maar daarmee waren de mogelijkheden rond de kazerne ongeveer uitgeput.
Deelname aan de Vierdaagse of de Ardennenmars sprak me minder
aan, dan bijvoorbeeld mitrailleurschieten. Sinds de gevecht-cursus bij
de commando’s had ik een afkeer van langdurige marstraining; zonde
van mijn tijd.
Het volledig camoufleren van de stukken en het batterij-vrc M577 was een
nieuw element in de instructie, met name bij het optreden in oorden en het
inzetten van vuurmonden in de pantsernabijbestrijding (met directe richting).
Zowel het ASK als Elspeet waren aangewezen als locaties voor de opnames en
werden vooraf verkend. Het zag er goed uit en waar nodig werd meteen toestemming van de bewoners verkregen. Twee dagen later was Elspeet aan de
beurt en werd een helikopter ingezet voor luchtopnames. Aangekomen in het
dorp zag ik dat de eerder verkende routes de dag ervoor waren geteerd; de afgesproken opstellingsplaatsen lagen echter vast. Toen de vuurmonden van de weg
af draaiden, was camouflage tegen luchtwaarneming niet meer nodig. De tracksporen in de zachte bitumen werden keurig weggewerkt door enkele stratenmakers uit de batterij, maar waren maanden later nog vaag zichtbaar.
Het schieten met persoonlijke wapens - het geweer FAL, de pistoolmitrailleur Uzi en het FN-pistool - vond plaats op de kazerneschietbanen. Voor de lichte mitrailleur MAG moest bij voorkeur worden
uitgeweken naar Wezep of Harderwijk waar grote afstanden mogelijk
waren. En voor het schieten op gronddoelen met de zware mitrailleur
.50 (inch) waren vooral het ASK en De Harskamp geschikt.
Deze Amerikaanse mitrailleur uit WO II was zeer betrouwbaar, kon
eenvoudig worden afgesteld met GO/NO-GO kalibers en had zelfs een
draagbare grondaffuit-tl (tegen luchtdoelen). De bijbehorende reserveloop zorgde dat een gloeiendhete loop snel kon worden vervangen om
storingen te voorkomen.
Er werden verschillende soorten munitie mee verschoten, waaronder
pantserpatronen, en tevens lichtspoormunitie zodat gericht kon worden
door de zichtbare baan van de kogels te corrigeren. Een ‘lichtspoor’
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ontstaat door een klein stukje brandsas aan de achterzijde van de
kogel, dat ontbrandt bij het afvuren en een felle lichtbron geeft, zodat
de kogelbaan bij daglicht met het blote oog is te volgen.
In het optreden van een gemechaniseerde batterij werd de aanpassing aan de
beweeglijkheid van het gevecht, de breedte van het brigadevak en aan het bestrijden van een vijandelijke penetratie in de eigen verdediging steeds verder
uitgewerkt. De batterijen kwamen ‘los’ van de rest van de afdeling, konden
snel het zwaartepunt van de nabijsteun verleggen en namen zoveel mogelijk
verspreide opstellingen in om hun kwetsbaarheid voor vijandelijke luchtaanvallen, kernwapens en artilleriebeschietingen te verminderen. Duisternis en
gebrek aan verkenning of voorbereiding leverden minder problemen op dan
vroeger. De batterij kon op een open plek in stelling komen, ook in moeilijk
begaanbaar terrein, de schietbuizen in alle richtingen laten wijzen (silhouetbreking) zolang er niet werd gevuurd, en dan bij dagaanbreken opnieuw inrijden op meer verspreide, gedekte vuurposities.
Voorts kwam betere apparatuur voor de terreinmeters beschikbaar, naast de
reeds genoemde nachtkijkers. De volledige vervanging van de vertrouwde
meetband werd mogelijk bij de invoering van infrarood-/laserafstandsmeetapparatuur.
De grotere afstanden tussen de batterijen - zo mogelijk 1 km of meer kwam tevens tegemoet aan de noodzaak om de kwetsbaarheid bij een
chemische aanval of bij de inzet van een vijandelijk kernwapen te
verminderen. Bij dreigend gasgevaar werd op een lege huls geslagen.
Dit signaal van ‘metaal op metaal’ was al tijdens de eerste wereldoorlog in gebruik bij chloor- en fosgeengasaanvallen. Ook de inzet van
een eigen kernwapen kon tot beschermingsmaatregelen leiden, zoals
‘duiken’ en ‘diep duiken’.
De maximum-toelaatbare (vijandelijke) penetratie - MTP - maakte deel
uit van het verdedigings- en tegenaanvalsplan van de brigade. Na een
vijandelijke penetratie in de eigen verdedigingslijnen moest rekening
worden gehouden met het uitbreken van de aanvallende tanks die vervolgens op onze batterijen zouden kunnen stuiten en deze oprollen. Dus
had verspreiding van de stellingen meerdere voordelen. Voor de M109
kwam daar het grote sectorbereik (horizontale richting) bij, waardoor
de gehele breedte van het brigadevak beter kon worden bestreken.
Door de grotere terreinvaardigheid waren bovendien meer locaties geschikt, mits de munitie(wiel)voertuigen de stukken konden bereiken.
Bij alle successen waren er ook schaduwen. Tijdens onderhoud in de lattenloods stonden twee TS-ers tussen twee M109’s. Van een M109 draaide de motor zonder dat er iemand achter de knuppels zat. Het voertuig bleek niet (goed)
op de rem te staan, kwam plotseling in beweging, en de mannen dreigden te
worden verpletterd. Ze werden gered door de snelheid waarmee ze trachtten op
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het dek van de M109 te klimmen én door de grote ronde hijsogen aan de voorzijde van deze kolossen. Zwaar gewond, maar niet doormidden geknipt, werden ze bevrijd en zijn nagenoeg volledig hersteld.
Een geheel ander incident was het gevolg van een psychologische inschattingsfout, waarbij ik beter advies van mijn onderofficieren had kunnen inwinnen.
Een kanonnier had wegens privé omstandigheden verzocht een oefening in
Duitsland te mogen overslaan. Hij kreeg van mij toestemming, en tevens de
opdracht om enkele achterblijvende wielvoertuigen te onderhouden, ervan
uitgaande dat thuisblijven in feite een soort straf was voor de meeste dienstplichtigen. Daarom tilde ik er eerst niet zo zwaar aan toen van dat onderhoud
niet veel terecht was gekomen, liet het bij een corrigerende opmerking en gaf
hem meer taken binnen de munitiegroep. Dat werkte averechts, want hij hoorde
er niet meer bij. De les was dat dienstplichtigen hun eigen waarden en normen
binnen de groep ontwikkelden en gevoelig waren voor consequent gedrag van
het kader.
Bij de vermissing van een hoeveelheid bargeld werden dan ook de
dienstplichtigen ingeschakeld bij het onderzoek. Door de druk die ze
zelf uitoefenden op de betrokkenen kon het ontbrekende bedrag worden
aangezuiverd. Jaren daarna kwam ik een aantal van hen weer tegen
tijdens een herhalingsoefening; ze ontleenden hun motivatie nog steeds
aan hun parate diensttijd.
Het contact met de staf was sterk verbeterd. Besprekingen met de afdelingscommandant en sectiehoofden verliepen plezierig, en er werd begrip getoond
voor de problemen van de batterijen. Enkele negatieve opmerkingen in het verslag van een extern testteam naar aanleiding van de batterijtest, werden door
mij schriftelijk weerlegd. Hoewel men tegenspraak nog niet gewend was, werd
het geaccepteerd. Bij een site-wacht in ’t Harde ontstonden (personeels)problemen als gevolg van de heersende griepgolf. De batterij kwam daardoor onder
de sterkte en ik was gedwongen ook kanonniers met een zgn. medische mutatie
in te zetten. Het rapport vermeldde dat sommige van hen op sportschoenen
liepen tijdens een oefenalarm. Die gelegenheid werd door mij aangegrepen om
duidelijk te maken wat echt belangrijk was bij de beveiliging van sites.
De vaste schijnwerpers stonden verkeerd gericht zodat ze het personeel
binnen het complex verblindden, de ramen van het wachtgebouwtje
waren niet geblindeerd tegen een (hand)granaat, de enige uitgang van
het gebouwtje was aan de zijde van een eventuele aanvaller zodat deze
het naar buiten stormende wachtpersoneel eenvoudig kon uitschakelen.
Er bestond slechts één (verharde) route tussen de kazerne en de site,
waarlangs de QRF-versterking kon komen, etc. Overigens was er wel
een onverharde route door de bossen geschikt te maken, doch daaraan
werd niet gedacht. Evenmin aan het gebruik van rubberkogels tegen
indringers van de ‘vredesbeweging’ of (gewapende) saboteurs, om de
aanwezige installaties zo veel mogelijk te ontzien bij de inzet van de in83

gedeelde mitrailleurs. Het begrip Rules of Engagement kenden we toen
nog niet, waardoor activisten ook niet op het idee kwamen ze uit te
testen... Jaren later bleken bij de site in Darp, bij Havelte, de zaken
veel beter geregeld. Op agressieve demonstranten maakte dat voldoende indruk, maar elders (Borssele) liep het anders af.
Een kopie van mijn rapport bevindt zich vermoedelijk bij het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Of dergelijke opmerkingen buiten de
afdeling werden gewaardeerd, viel niet te overzien. Het leverde in ieder geval
intern enig krediet op bij de vermissing van pistoolmunitie (of hulzen) uit mijn
wapenkamer. Zoals eerder beschreven, was die bezorgdheid over munitie tamelijk overdreven in vergelijking met andere gevaren.
In die jaren moest niet alleen rekening worden gehouden met linkse demonstraties, maar ook met sabotage en spionage. Als vro ontdekte ik eens tijdens een
rit dat alle wielmoeren van een voorwiel waren losgedraaid. Bij oefeningen in
Duitsland was het niet ongewoon te worden gevolgd door een auto met belangstellende ‘burgers’, eventueel versterkt met een charmante jongedame.
Tijdens zo’n oefening verschenen in het weekeinde figuren in de ‘Bierstube’ waar een staf werkte of militairen zich ontspanden. Door enkele
rechtstreekse opmerkingen probeerden we te achterhalen of ze Nederlands verstonden. Een van hen keek op en verraadde zich bij het terloopse advies: ‘vergeet niet in je rapport te melden dat al ons materieel
inzetbaar is’.
Met het afzwaaien van de batterij in het vooruitzicht, ontving ik medio 1974
het overplaatsingsbericht naar de Artillerieschietschool (ASS) van het AOC.
Inmiddels was er ook een dochtertje geboren, waren we helemaal ingeburgerd
op de Veluwe en vroeg ik me af welke nieuwe uitdaging in Breda te wachten
stond. Het zou de meest afschuwelijke periode in ons leven worden.
Bij het verbreken van de bevelsverhouding, in dit geval door de overplaatsing
van de commandant, werd op standaardformulieren een persoonsbeoordeling
opgemaakt volgens strikte richtlijnen van de OOP (opperofficier personeel).
Onbewust van de gevolgen die zijn staf - later DPKL - aan een minder dan
uitmuntend beoordelingsresultaat kon verbinden, was ik zelf altijd redelijk
tevreden geweest met de ontvangen beoordelingen.
Nu kreeg ik voor het eerst te maken met een ondergeschikte die een bezwaarschrift indiende. Die procedure vond ik volkomen terecht tot bleek dat het
bezwaar niet tegen mijn oordeel was gericht, maar in feite tegen de carrièregevolgen. Er werd toen zwaar getild aan het criterium dat iemand in alle opzichten geschikt moest zijn voor functies in de naasthogere rang om voor bevordering in aanmerking te komen. Beroepspersoneel met een fysieke beperking én specialisten hadden weinig vooruitzichten, hetgeen een tijdelijk tekort
aan automatiseringsdeskundigen opleverde. Het heeft me altijd verbaasd dat er
geen burgercarrières waren voor ‘militaire’ accountants, ingenieurs, etc.
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Beoordelaars die hun werk naar eer en geweten deden moesten zich gaan verdedigen, met ‘bewijzen’ komen en na een bepaalde aanleiding tussentijdse
functioneringsgesprekken houden, ook als iemand verder normaal zijn functie
vervulde (C-niveau). Dit beleid bleef zwalken waarbij op een gegeven moment
het bijhouden van een ‘zwartboek’ over een functionaris werd verboden.
De beoordelaar moest dus bij zijn verweer kunnen beschikken over een goed
geheugen (of getuigen) dan wel een geheim dossier aanleggen. Desondanks
heb ik slechts één keer een bezwaarprocedure ‘verloren’ en me nooit schuldig
gevoeld over mogelijke negatieve gevolgen voor de betrokkenen.
Het aantal brieven over de toepassing van het beoordelingssysteem
illustreerde dat ‘Den Haag’ niet helemaal tevreden was over de dagelijkse praktijk. Kennelijk kwam daar niemand op het idee dat hetzelfde
beoordelingsformulier voor alle militaire functionarissen op verschillende niveaus bij de parate troepen, in staven, bij opleidingscentra, in
Haagse ‘vredesfuncties’ en bij logistieke eenheden buiten het legerkorps, wellicht niet erg bruikbaar was. Bovendien leek het niet logisch
om C-niveau ‘goed’ te noemen, terwijl een lagere score al reden kon
zijn voor een waarschuwing en een toelichting op het formulier.
Voor een wachtmeester die graag officier wilde worden, maar zich in mijn
ogen te veel als jonge hond gedroeg, heb ik veel respect gekregen. Zijn verzoek
om te worden toegelaten tot de Biesma-HBS werd afgewezen. Desondanks zette hij door en ging naar de regionale avondschool, slaagde na een aantal jaren
en werd alsnog officier B-categorie. Verkeerd beoordeeld?
Toen in de 90-er jaren het sollicitatiesysteem werd ingevoerd, waarbij een
bevordering plaatsvond op grond van de functietoewijzing, bleek het aspect
‘voorafgaande beoordelingen’ ongeveer de 20e plaats in te nemen van alle
criteria. Helemaal onterecht was dit niet, want er had een zekere inflatie plaatsgevonden in de toegekende ‘punten’ en ook de zwaarte van functies was onderling moeilijk vergelijkbaar.
De 14e Afdeling werd in de jaren na mijn vertrek grotendeels mobilisabel gesteld, waarbij een kleine kern met waarnemers en liaisonofficieren bij de brigade achterbleef. Hoewel de afdeling in het algemeen niet tot de ambitieuze uitblinkers behoorde, heerste er een prettige werksfeer en een hoge mate van collegialiteit.
Bij bepaalde wapens, onder meer genie en cavalerie, was het gebruikelijk dat
elke jonge (KMA)officier een periode als instructeur of cursusleider werd ingezet. Mijn overplaatsing naar een ‘vredesfunctie’ hield tevens in dat ik werd
ingedeeld bij een mobilisabele afdeling. Een militaire reden om te verhuizen
was er dus niet, maar ik voelde toen weinig voor een weekend-huwelijk.
Bovendien had mijn echtgenote geen baan, zodat het betrekken van een ander
(huur)huis een logische stap leek. Inmiddels is de praktijk behoorlijk gewijzigd
en wordt er veel minder verhuisd.
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Commandant en officieren 124e Afdeling (mob)

M114-batterij in het ASK
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Hoofdstuk 3: Artillerie-opleidingscentrum 1974 – 1981
Artillerieschietschool (1974 – 1976)
De zoektocht naar een huurhuis in de omgeving van Breda eindigde in Oosterhout waar meerdere collega’s woonden, waaronder mijn nieuwe commandant:
majoor Damen. Tijdens de verhuizing lieten we de jongste bij haar grootouders
en ik startte als cursusleider/instructeur bij de ASS.
Het openen van de archiefkast van mijn voorganger veroorzaakte starre verbijstering: de kast was leeg! Was het een teken van gebrek aan productiviteit of
collegialiteit? Het hield in ieder geval in dat er meteen flink moest worden aangepakt. Computers en kopieermachines waren er nog niet, dus uren achter de
typemachine. Gelukkig werden elders nog enkele oude syllabi aangetroffen en
het personeel van de tekenkamer was mij zeer ter wille.
Inmiddels was onze baby gearriveerd en bleek weinig eetlust te hebben. We
wisten niet dat dit reeds eerder was begonnen en besloten het een paar dagen
aan te zien met het toedienen van rijstwater. Ze was verder levendig genoeg
totdat ik op vrijdag 13 september thuiskwam. Het was wat later geworden in
verband met mijn eerste ‘werkmansborrel’.
Ondanks de dringende oproep aan een huisarts om naar ons doodzieke dochtertje te komen kijken, vertelde zijn echtgenote dat hij eerst
zijn huisbezoeken zou afmaken. Toen we de baby vervolgens naar het
plaatselijke ziekenhuis brachten, was het al te laat. Er is toen iets in
me geknapt dat erna niet meer herstelde. Mijn rustige, milde en vaak
humoristische ‘ik’ hield op te bestaan. Voor mijn echtgenote was het
drie keer zo erg: ze raakte haar kind van 6 maanden kwijt en een man
zoals die altijd was geweest. Majoor Damen en zijn echtgenote vingen
ons ’s avonds op; mijn waardering daarvoor geldt nog steeds.
Werk was de enige afleiding. Twee desnoods drie cursussen tegelijk; het
maakte me niets uit. Maar het verdriet en zelfverwijt gingen niet over en uiteindelijk protesteerde mijn lichaam. Wekenlang een koortsachtig gevoel en onvoldoende slaap mondden uit in een nierbekkenontsteking met hoge koorts.
Mijn plaatsvervanger bij een 8 inch cursus, luitenant Kleinekorte, nam de leiding van een schietoefening met deze zware getrokken vuurmond over en deed
dat uitstekend. Nauwelijks hersteld begonnen de keelontstekingen uit de KMAperiode terug te komen totdat de kaakholte-operatie volgde, die daar een einde
aan maakte.
Intussen werden gestaag syllabi en lesprogramma’s verbeterd. Vooral bij de Kcursussen voor reserve-officieren die de kapiteinsrang wilden bereiken, trok ik
me weinig aan van commentaar op mijn wijze van lesgeven. Het uitgangspunt
was dat ze de oplossing van een probleem zelf moesten leren vinden, omdat
theoretische kennis snel vervaagde na terugkeer in hun civiele beroep.
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Dat ik met getrokken vuurmonden was opgegroeid, bleek daarbij een voordeel.
Controlelijstjes en tips over handige hulpmiddelen en aandachtspunten waren
ruimschoots voorhanden. Daarnaast werd het Veldzakboek voor artillerieofficieren door het AOC uitgegeven; een uitstekend initiatief, met name voor
reservisten.
De logistieke aspecten van artillerievuursteun kwamen steeds meer
onder mijn aandacht. Begrippen als de ‘ijzeren’ munitievoorraad
(alleen te verschieten met toestemming van de hogere/tactische
commandant), de herbevoorradingscyclus via de legerkorpsaanvullingsplaats, haal- en brengplichten, de brigadeverdeelplaats, munitieoverslagpunten en de inzet van een afdelingsgevechtstrein begonnen
deel uit te maken van mijn interessegebieden.
Aan de L-cursus voor (toekomstige) reservemajoors kon ik pas een praktijkgerichte inhoudelijke bijdrage leveren na een herhalingsoefening met de 124e
Afdeling 155 mm hw getrokken. Als kapitein S3 was ik naast de afdelingscommandant, overste Van Beeck Calkoen, de enige beroepsofficier en kreeg in
Ossendrecht veel stafwerk op mijn bord. Onder de dertig reserve-officieren
bleek slechts een handvol bekenden aanwezig, maar hun enthousiasme was er
niet minder om. Hoewel het hele programma - inclusief een schietoefening veel leereffect en saamhorigheid opleverde, stoorde ik me soms aan de vriendelijke afstandelijkheid van de oudere reservisten in de staf. De batterijcommandanten, overige reservekapiteins, luitenants en de ervaren onderofficieren
waren echter een geweldige steun, evenals het CoHHOn-personeel (commando
herhalingsoefeningen). Tijdens het ‘droogoefenen’ vóór de eindoefening in het
ASK maakte ik een fout die daarna niet meer zou worden herhaald: ik werd
weer heel even zelf de batterijcommandant die het allemaal zo goed wist... en
dit keer had ik ongelijk.
Het was altijd mijn eer te na om een opvolger op te zadelen met een
puinhoop, lege kasten of onvolledige instructies. Vanaf die dag nam ik
me tevens voor géén bemoeienis meer te hebben met eerdere functies,
tenzij op verzoek.
Overigens heb ik bij meerdere gelegenheden moeten vaststellen dat
fouten of misverstanden te wijten waren aan het opzettelijk nalaten van
controles, in het vertrouwen dat betrokkene voor zijn taak berekend
was. Iedereen heeft recht op controlevragen; het toont belangstelling
en geeft de ondervraagde de informele gelegenheid zijn kunnen en kennen te onderstrepen. Is er toch iets over het hoofd gezien, vooral indien
vermoeidheid een rol gaat spelen, dan kan de overdracht van kennis en
ervaring alsnog helpen om de gevolgen te beperken of de persoonlijke
verantwoordelijkheid te delen.
De voldoening na afloop was groot en mijn respect voor reservisten, ongeacht
hun rang, onverminderd. Een appèlplaats vol met ongeveer 700 man, en drie
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schietende batterijen plus de inhoud van bijna een half mobilisatiecomplex
leverden unieke beelden op. Deze vier weken weekend-huwelijk waren een
voorproefje van wat zou volgen. De sfeer ’s avonds in de officiersmess was
uitstekend en ik had bewondering voor degenen die dan nog even telefonisch
hun bedrijf ‘runden’.
De uiterlijke discipline (wapen, tenue, haardracht) van sommige kanonniers
sprak me minder aan, maar opmerkingen daarover stuitten op een muur van onverschilligheid bij de ‘ouwe stompen’. Een terugkerend aandachtspunt was het
verplicht ‘dragen’ (ophouden) van de binnen- en buitenhelm tijdens een
tactische verplaatsing in het operatie- of oefengebied, ook door personeel in de
laadbak, en van de binnenhelm tijdens een administratieve verplaatsing, bijv.
terug naar de kazerne.
De mobilisabele afdelingen behoorden voornamelijk tot de mobilisabele brigades van de 5e Divisie, de beide parate divisieveldartilleriegroepen (101 en 102) en tot de mobilisabele veldartilleriegroepen: 103
en 104. Daarnaast waren er twee mobilisabele afdelingen met de 25
ponder, daarna 105 mm hw, ingedeeld bij de territoriale organisatie
waarvan onder meer twee infanteriebrigades deel uitmaakten, evenals
een omvangrijke geniegevechtsgroep en NATRES-eenheden.
Bijzonder waren de afdelingen met drie batterijen 8 inch getrokken
waarvan vier vuurmonden per batterij waren ingedeeld. Alles was
groot en zwaar, ook de projectielen, en bepaalde (parate) afdelingen
ervan kregen een nucleaire taak.
De veldartillerie had de gewoonte om met een gehele afdeling de herhalingsoefening te houden, waardoor de vier batterijen minder last hadden van de
afdelingsstaf die zich anders als een soort testteam in plaats van oefenleiding
zou kunnen gedragen. Het kijken naar het optreden van een eenheid zonder in
te grijpen, moest ik mezelf bewust aanleren in het besef dat in oorlogstijd er
vermoedelijk niemand klaar staat om hen te komen ‘assisteren’.
Deze houding heeft me tijdens testen meerdere malen het verwijt opgeleverd dat ik te laconiek was. Het ging mij er echter niet in de eerste
plaats om een éénmalig hoogtepunt te demonstreren en daarmee te
scoren, al dan niet ondersteund door trucjes, maar de werkelijke stand
van zaken vast te stellen. De ‘zweep ging er dan wel over’ bij de nabespreking, maar niet tijdens de oefening. Om die reden werden (oorzaken van) gemaakte fouten minder snel verzwegen en was ik meestal
content met de conclusies, omdat deze aanleiding tot discussie en het
zoeken naar betere alternatieven vormden.
Als cursusleider van een A-cursus voor aanstaande beroepskapiteins, had ik de
verplichting om aan het einde een soort beoordeling te formuleren. Het voorstel
om dit in de klas te doen en meteen te reageren, werd geaccepteerd. Of alle cursisten zich daadwerkelijk herkenden in hun profielschetsen, weet ik niet meer,
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maar het feit dat ik een zwakkere broeder liet slagen leverde achteraf gemengde
reacties op. Mijn overtuiging was en is evenwel dat het nagenoeg onmogelijk is
een (troepen)officier in een schoolse leraar-leerlingsituatie goed te beoordelen.
En om met één cursusresultaat een reeks goede beoordelingen ongedaan te
maken, ging mij toch iets te ver.
Gezien de eindrang van majoor zou iedere B-categorie officier zich
vooral in de praktijk moeten bewijzen in het vakgebied waarvoor hij
talenten bezat. Een aantal van hen bleek zelfs geschikt te zijn voor een
hogere rang, maar wellicht niet in alle luitenant-kolonelsfuncties.
Omgekeerd was niet iedere KMA-officier een uitblinker, zeker niet
waar het op commandofuncties aankwam. En evenmin werd iedere gebrevetteerde officier automatisch generaal. Opvallend was de ‘omslag’
van sommige kolonels, zodra ze de generaalsrang bereikten. In het
Duits werd die houding ‘es ist erreicht’ genoemd, maar hier leek het
meer dat dan de ware aard of ambitie tevoorschijn kwam. Op deze
‘regel’ waren genoeg positieve uitzonderingen zoals de generaals Van
der Vlis, Sluiter, Huysman, de Kruyf en Bruurmijn.
Voor mij telde bij dergelijke selectiebeslissingen vooral het veronderstelde
organisatiebelang. In het beoordelen van collega’s was ik beslist niet (te) mild,
ondanks de latere tolerantiecultuur. Dat wil niet zeggen dat anderen het fout
deden, maar wél dat iemand beoordelen een tamelijk subjectieve aangelegenheid was en zich niet goed leende voor onderlinge vergelijking. Het gezegde
‘wie weinig doet, maakt weinig fouten’ is illustratief voor de nuancering die
velen op de waarde van een beoordeling aanbrachten.
Cursus Stafdienst
De relatief korte plaatsing bij de ASS had alles te maken met de cursus Stafdienst in het voorjaar van 1976. Ik had het goedbedoelde advies gekregen om
een inkwartieringsadres te vragen in de omgeving van de Frederikkazerne waar
de hogere krijgsschool was gevestigd. Helaas kwam ik vlak bij een belangrijk
kruispunt in Den Haag terecht, waar vanaf vier uur ‘s morgens het verkeerslawaai begon. De cursus werd een teleurstelling, voornamelijk door de sfeer die
me sterk aan de KMA deed denken. De bestaande saamhorigheid nam daar geleidelijk af en veranderde bij sommigen in zelfprofilering; de kiem voor onderlinge concurrentie. De superieure houding van de docenten kon alleen worden
bestreden door humor in de vorm van een weekoverzicht met hun ongekuiste
uitspraken. Hun reactie was duidelijk: de cursist die aanvalt heeft drie maal zoveel punten nodig (majoor Folmer). Tijdens de uiterst gezellige weekend-reizen
per auto werden de afgelopen en de komende week uitgebreid doorgenomen.
‘Mike’ Siliacus was daarbij de gangmaker met rake en komische commentaren. Ook in het weekeinde moest worden gewerkt, hetgeen een maandenlange
aanslag op het gezinsleven inhield. Daarbij hadden bepaalde vakken niet echt
mijn belangstelling en voelde ik dat mijn attitude niet helemaal paste bij de
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potentiële generalestafofficier. Om die reden besloot ik een eventuele aanbeveling voor verdere krijgsschoolstudie niet te laten afhangen van hoge cijfers,
maar vooral van een goede persoonsbeoordeling. Na me in het ‘nachtleven’ van
Scheveningen (Paddock) en Den Haag te hebben gestort, typeerde een medecursist mij als volgt:
éénmaal Uitmuntend gescoord, verder tot het uitgaansleven behoord.
Tijdens mijn Haagse functies en de vele legerkorpsoefeningen waaraan
ik - meerdere malen vrijwillig - deelnam, heb ik mijn gebrevetteerde
collega’s leren kennen. Vaak hautain, ambitieus en ‘flexibel’, waarbij
het tegenspreken van een meerdere zelden werd vertoond. Er waren
beslist uitzonderingen, maar juist die voorbeelden - waaronder mijn
jaargenoot Sevenstern - bevestigden dat mijn karakter en gedrag minder geschikt waren voor een plezierige carrière, in ieder geval in dat
tijdvak.
Het vooruitzicht de rest van mijn loopbaan in een strak gareel te moeten lopen,
achtte ik niet erg aantrekkelijk en voor mijn privé leven ongewenst. Die afwijzende houding had ook te maken met de verwachting dat een bekwame en
geschikte artillerist een redelijk kans had op een eindfunctie als commandant
van een veldartilleriegroep of van het AOC. Daarmee zou de bereikbare rang
kolonel zijn en het aantal overplaatsingen/verhuizingen worden beperkt. Het
liep echter heel anders.
De maaltijden werden op het Plein in sociëteit De Witte gebruikt. Niet
alleen cursisten maar ook de vaste sociëteitsleden en ingekwartierde
officieren aten daar. Op een avond kwam een echtpaar met hun twee
dochters binnen. De jongste was ongeveer 20 jaar en ik raakte totaal
van de kaart. Vóór die tijd had ik beslist geen hekel aan vrouwen en
vaker warme gevoelens gekoesterd, maar dit intense effect bij een
volkomen vreemde was me niet eerder overkomen. Aan de bar maakte
ik kennis en realiseerde me aan het eind van die avond dat er iets grondig mis dreigde te gaan met mijn huwelijk. Het 32-jarige verstand won
het echter van mijn romantische emoties en ik besloot de hoop op verbetering thuis niet op te geven, nog niet.
Bij een andere gelegenheid ontmoetten we twee buitenlandse toeristes die met
een bus door Europa reisden. ‘We’ heeft betrekking op een cursusgenoot van
wie ik afhankelijk was voor vervoer (anders dan per dienstfiets), indien de auto
werd thuis gelaten. Deze jonge, avontuurlijke vrouwen wilden met ons wel de
volgende avond naar een dancing aan het Plein, tenminste zo had ik het uitgelegd. We vroegen hen ons in De Witte te ontmoeten om eerst nader kennis te
maken, maar ze kwamen niet opdagen. Althans niet op het afgesproken tijdstip
en ook niet met z’n tweeën. Ze verschenen uiteindelijk in avondkleding, waren
met z’n drieën en zagen er oogverblindend uit. Mogelijk hadden ze deze outfit
gehuurd of zelfs gekocht, zich verheugend op een balzaal zoals in een Engelse
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officiersmess. Niet alleen onze ogen rolden er bijna uit, maar van alle collega’s
aan de bar. Een derde ‘vrijwilliger’ was dan ook snel gevonden en de gezellige
avond eindigde even stijlvol als hij begonnen was...
Waar ik ongeremd van kon genieten was het carnaval in Breda,
Oosterhout en Ginneken. De vrouwen uit de regio waren gul en ongecompliceerd. Enkele jaren achtereen werd er geweldig gefeest zonder
door het lint te gaan. Al mijn verdriet en frustratie konden daarbij gelost worden. Mijn echtgenote had die uitlaatklep niet, maar liet me begaan.
Daarna gebeurde er iets merkwaardigs. Het gevoel van De Witte deed
zich in de loop van 20 jaren nog minstens vijf keer voor, waarvan een
maal in Brussel. Het is wellicht voer voor psychologen, hoe iemand zo
vaak de ‘vrouw van zijn leven‘ kan tegenkomen. Overigens moest er
heel wat gebeuren vóórdat ik iemand kuste, laat staan mijn gevoelens
bekende.
Bij syndicaatsopdrachten leverde ik loyaal mijn bijdrage en soms méér dan dat.
Het uittypen van de gezamenlijke oplossing bracht me bij het ochtendgloren
eens voor de gesloten kazernepoort. In het leslokaal heb ik toen maar een dutje
gedaan. We werden door onze docenten waarschijnlijk vaak geobserveerd: bij
presentaties, koffiedrinken, syndicaatswerk, verkenningen, het vergaderspel,
discussies én bij het vragen stellen na een moeilijk college. In het laatste ben ik
sindsdien een expert geworden; je kon het zo gek bijna niet bedenken...
Na afloop van een gespeelde fake-vergadering kreeg ik door een docent de
vraag voorgelegd waarom de dienstdoend voorzitter, Wil Verschraegen, door
mij werd gesteund. Enigszins verbaasd antwoordde ik dat er geen reden was
het hem moeilijk te maken, omdat hij het sympathiek en bekwaam deed, met
een uitstekende samenvatting. Welk antwoord men had verwacht zou ik echt
niet weten.
De (toekomstige) organisatie van het legerkorps waarmee tijdens kaartoefeningen werd gewerkt, was gebaseerd op de bekende tactische ontwikkelingen en materieelprojecten. Dit zgn. 3e Legerkorps moest het met behulp van
de Gevechtshandleiding kunnen opnemen tegen de grondstrijdkrachten van het
Warschau-Pact (WP). Tot mijn verbijstering bleek daarbij nauwelijks rekening
te worden gehouden met de invloed van vuursteun, ook van morele aard, op het
manoeuvregevecht. Er was wel een bekwame docent aanwezig voor de vuursteunlessen, maar die kreeg pas echt de aandacht als het over kernwapens ging.
Bij een TNO-simulatieproject ten behoeve van de optimale pantserbestrijdingsmix kreeg ik een verontrustend beeld van deze tekortkoming die dramatisch
zou worden aangetoond tijdens een geheime oefening in Ossendrecht en bij de
simulatie-oefeningen met het warrior preparation centre (WPC) te Ramstein in
West-Duitsland. Dit soort onderzoek was betrekkelijk nieuw en de expertise
schaars, maar met krachtiger computers ontstonden steeds meer mogelijkheden.
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De wederzijdse gevechtskrachtsverhoudingen werden voornamelijk gebaseerd op de eigen en vijandelijke manoeuvremiddelen. En het boek
(Oefen)Stafgegevens bevatte met name veel statistische informatie die
gedeeltelijk was ontleend aan voorgaande oorlogen, zoals munitie- en
brandstofverbruik, opmarssnelheden in verschillende terreinsoorten,
mogelijke aantallen (burger)slachtoffers bij een chemische aanval, te
verwachten vluchtelingenstromen, uitval door ziektes en geraamde
gevechtsverliezen.
Het zag er bijzonder betrouwbaar uit tot ik besefte dat de psychologische en materiële effecten van herhaalde artilleriebeschietingen en
luchtaanvallen nauwelijks werden meegenomen, dat hitte/koude en moreel of vermoeidheidsgraad wel werden genoemd maar niet in verband met leiderschap dan wel met vertrouwen in de militaire opdracht,
dat de verwachte gemiddelde materieeluitval wel kon worden berekend
doch kennelijk niet beïnvloed anders dan door logistieke maatregelen,
dat de gevolgen van (de dreiging met) kernwapens, de elektronische
oorlogvoering en van (eigen) misleidingsmaatregelen nauwelijks te
kwantificeren waren, en dat de capaciteiten van inlichtingen- en doelopsporingsorganen nog geen ‘gevechtswaarde’ hadden. Verderop in
dit verhaal zal worden geïllustreerd tot welke beperkingen bij een
operationele beslissing of onvoorzien gevechtsverloop dit kon leiden.
Omdat na een korte nacht mijn opbloeiende ‘schrijverstalent’ het soms liet afweten, besloot ik voor een komende schriftelijke analyse-opdracht zelf alvast
een geschikt onderwerp te kiezen uit de bekende mogelijkheden. Het was
uiteraard een gok, maar ik kon op mijn gemak vooraf het verhaal uitwerken.
Helaas werd het een ander onderwerp en bakte ik daar niets van. Blijkbaar was
de wiskundestudie toch niet zo goed voor het analytische vermogen als het om
een gamma-probleem ging met sociaal-maatschappelijke of politieke aspecten.
Veel beter scoorde ik met een beschouwing over straalzenders: 10 punten!
De cursussterkte omvatte twee klassen en het aantal verkregen ‘aanbevelingen’
(tot verdere studie) was ruim. Tot onze verrassing behoorden onverwachte
namen, waaronder een latere comandant van de koninklijke marechaussee, tot
de uitverkorenen. Sommigen bedankten voor de eer, anderen ben ik sindsdien
uit het oog verloren.
Ik had het niet willen missen, maar mijn ‘gemengde’ inspanningen leverden
niets op. Eén docent - majoor Couzy - vond dat jammer en pleitte naar verluidt
vergeefs voor een aanbeveling. De keuze wel of niet de krijgsschoolstudie te
gaan doen, bleef me derhalve bespaard. Doch het gevoel te zijn afgewezen
deed me méér dan ik verwachtte.
Sectie Plannen (1976 – 1981)
De terugkeer in Breda hield tevens een overplaatsing naar de sectie Plannen
van het AOC in. Daar heb ik het bijna vijf jaren geweldig naar mijn zin gehad.
93

De functie was voor een majoor bedoeld, dus ontving ik een keurige brief met
de formele waarschuwing dat er geen bevordering aan werd verbonden.
De blokbevordering tegelijk met de promotiegenoten van de KMA werd
zelden doorbroken. Wél bestond bij het bereiken van de luitenantkolonelsrang het fenomeen van ‘voorbevordering’. Doordat ik vrij laat
aan de KMA was begonnen, had er na drie jaren op functie alsnog een
bevordering tot majoor kunnen plaatsvinden op grond van ‘gebleken
geschiktheid’. Daarmee zou ik meer in de pas gaan lopen met leeftijdsgenoten, doch dat interesseerde me nog weinig en mijn functievervulling werd gecontinueerd.
Een eerste uitdaging was deelname aan de Europese werkgroep FINABEL-F
(Foxtrot = artillerie sol-sol), waarin de voertaal Frans was. De werkgroep hield
zich bezig met (tactische) studies over toekomstige materieelbehoeften op het
gebied van de veldartillerie en de daarbij gewenste standaardisatie. Iedere delegatie werd bij toerbeurt aangewezen om een vergaderweek - inbegrepen een
dag voor uitstapjes - te organiseren in het eigen land, zodat ik twee maal per
jaar op pad mocht met een tolk van het vertaalbureau van de landmachtstaf.
Bezoeken aan Parijs, Florence, Idar-Oberstein, Hamburg, Brussel, Brasschaat
en Woolwich waren een nuttige scholing voor enkele latere functies. In beginsel
was er ook een vertegenwoordiger van de DMKL (directie materieel KL) aanwezig en de meeste buitenlandse tolken en deelnemers werden na verloop van
tijd goede bekenden. Door te lezen en spreken verbeterde mijn taalvaardigheid
snel, zodat van de beschikbaarheid van een tolk zonodig kon worden afgezien.
De franstalige zenders op de autoradio zorgden voor dagelijkse training.
FINABEL staat voor de Franse afkortingen van de deelnemende landen: Frankrijk, Italië, Nederland (Néerlande), West-Duitsland, GrootBrittannië (Angleterre), België en Luxemburg. Later zijn daar Spanje,
Portugal en Griekenland bijgekomen.
Onze tolk had weinig te doen, terwijl de besproken onderwerpen met
vele vaktermen soms lastig te vertalen waren. De tolk van de Duitse
delegatie was zeer ervaren, mede doordat de Duitse wapenscholen en
de Bundessprachenschule zich al intensief met internationaal vakjargon bezighielden. Hij wist soms méér over de achtergrond van projecten en documenten dan de delegatieleider en had bovendien de gewoonte om bij een vertaling ook de houding van de spreker te imiteren. Keek die op zijn horloge, dan deed de tolk dat vervolgens ook.
Ieder land deed een materieeleisenproject of studie. Namens de landmachtstaf
bood ik aan een studie over de (computer)eisen voor een betere bestrijding van
bewegende gronddoelen te schrijven. Hoewel de DMKL-vertegenwoordiger
me dit ontraadde, achtte ik een concrete bijdrage belangrijk voor de geloofwaardigheid van de Nederlandse deelname. Bovendien was het zeer actueel,
omdat de Amerikanen reeds bezig waren met een closed loop studie- en test94

project waarbij elektronische waarnemingsapparatuur (met laserafstandsmeter)
via een dataverbinding werd gekoppeld aan een artilleriecomputer. Anders gezegd, de eisen voor de volgende generatie vuurregelingscomputers hadden al
op papier moeten staan.
Jaren later kwam bij het AOC een toegevoegde ROAG-vaandrig
(reserve-officier academisch gevormd) van de sectie Externe Plannen
het document 5.R.4 : L’engagement d’objectifs mobiles, in het archief
tegen. Omdat hij de inhoud nodig had, vroeg hij mij - zijn sectiehoofd om de vertaling van een passage. Tot zijn verwondering las ik hem de
betreffende tekst vlot in het Nederlands voor en vertelde pas daarna
wie de auteur was.
De belangrijkste conclusies in het rapport waren dat de totale fout in
een volledig geautomatiseerd doelopsporings- en vuurregelingssysteem
méér dan 100 meter (wf) kon bedragen. En dat om die reden het (verplaatsende) uitwerkingsvuur zonder normaal inschieten moest worden
afgegeven met telkens één laag van een batterij. Totdat het vuur min of
meer ‘dekkend’ lag dan wel het doel tot stilstand was gekomen en de
rest van het uitwerkingvuur effectief kon zijn. Verrassend was te lezen
dat de Duitsers sinds WO II een gelijksoortige procedure kenden: ‘ein
Ziel verfolgen mit Feuer’ heette dat, meen ik.
Een ‘laag’ is één schot uit alle daartoe aangewezen vuurmonden, dus
een afdelingslaag is ook denkbaar.
Daarnaast werden andere studies ondernomen, zoals de toekomstige vuurregelingscomputer op batterijniveau, en werd door mij een analyse geschreven van
de informatiebehoefte/-uitwisseling binnen en tussen de verschillende componenten (‘functies’) van een afdelingscommandopost: L’automatisation du poste
central de tir et de commandement.
De bezoeken waren zeer typerend voor het gastland. In Nederland was nergens
geld voor; in Florence veel cultuur en historie; in Idar-Oberstein de goede dingen des levens; in Parijs de Cercle des Officiers en militaire staatsbedrijven; in
Groot-Brittannië (Woolwich) vooral militaire traditie. Een Weinprobe-avond of
Herrenabend mit Schwenckbraten werd afgewisseld door bezoeken aan het
edelsteenmuseum, een traditionele slijperij of aan het artilleriemuseum in IdarOberstein.
De goede contacten met de Belgische artillerieschool leidden voorts tot wederzijdse bezoeken én uitnodigingen voor het jaarlijkse BlauweMutsen-bal in
Brasschaat. Dat feest duurde tot dagaanbreken; te laat voor alcoholcontroles...
Schwenckbraten is een sappig stuk vlees dat boven een open vuur langzaam gaar wordt door het rooster, hangend onder een ijzeren driepoot,
heen en weer te schommelen. Hoewel onze werkgroep altijd in burgerkleding vergaderde, droegen de Duitse gastheren toch hun uniform. Op
de moderne artillerieschool was genoeg te zien: een nieuw lesgebouw,
een soort gedenkplein met plaquettes van de (voormalige) artillerie95

regimenten, demonstraties en een geweldig uitzicht over de fraaie
omgeving van Idar-Oberstein. Ook het Traditionszimmer was er ondergebracht; alleen op uitnodiging te bezoeken door VIPs.
Maar het belangrijkste was het ‘denktank’-potentieel, aangevuld met
liaisonofficieren uit Groot-Brittannië, Frankrijk en (part-time) de VS.
Internationale uitwisselingen, cursussen en de afhandeling van NAVOdocumenten waren er een vast onderdeel van het dagelijkse werk. Daar
voelde ik me vanaf het begin bijzonder goed thuis, niet vermoedend nog
jarenlang met de Duitse artillerie te zullen optrekken.
Na een klacht bij de landmachtstaf dat het gastheerschap hier wel erg karig
moest worden ingevuld, verbeterde de financiële situatie. Zelfs een diner in de
Pr.Julianakazerne werd mogelijk, waar tot mijn verbijstering een hork aan deelnam als de vertegenwoordiger van de souschef Plannen. De man was zo met
zijn kennelijk grappig bedoelde opmerkingen ingenomen, dat de reactie van
zijn gasten ‘zelfs een locomotief kan op tijd worden gestopt’ hem volledig ontging. Het daadwerkelijke nut van FINABEL moet worden gerelativeerd; in de
Nederlandse krijgsmacht was weinig gelegenheid tot studie en de wijze waarop
hier met verworven kennis/ervaring werd omgegaan, bleek zeer teleurstellend.
Belangrijke NAVO-landen zoals de VS en Canada deden niet mee, waardoor
voor algemeen gebruik de geproduceerde documenten eerst een NAVO-status
moesten verkrijgen.
Er was overigens méér en ander werk aan de winkel: de deelstudies Veldartillerie en Doelopsporing, de genoemde VERDAC-studie, de bewerking van
een munitiestudie en vele planconcepten. Die planconcepten waren de eerste
formele stap in een operationele behoeftestelling door de landmachtstaf. Daaronder vielen het gepantserde waarnemingsvoertuig met ingebouwde (laser)apparatuur, een nieuwe Vo-meter, modernisering van de geluidmeetdienst,
nachtzichtapparatuur, elektronische afstandmeet- en gyro-apparatuur voor de
terreinmeetdienst, pantserbestrijdingsmunitie (verschietbare mijnen en andere
submunities, geleide artillerieprojectielen), drachtvergroting, autonome voertuignavigatie-apparatuur PERBA (plaats- en richtingbepalend apparaat zonder
GPS), invoering van een artillerie- en mortieropsporingsradar, een radar voor
de opsporing/bestrijding van bewegende gronddoelen, de vervanging van getrokken vuurmonden en van de gemechaniseerde 175 mm M107, evenals modificaties van de M109 en M110. Het waren allemaal behoeften die zouden moeten passen in een soort inhaalslag om de Nederlandse veldartillerie op korte
termijn verder te moderniseren.
Voorts werd door anderen gewerkt aan de vuurmondsimulator LARIT
(laad- en richttoestel), de palletisering van de meeste artilleriemunitie,
het meervoudige raketsysteem MLRS, een nieuwe MOR en geluidmeetsysteem, de drachtvergroting van de M114 hw, het meteosysteem (uiteindelijk Sirocco) en vele andere projecten. Sommige materieelprojecten voor deze ‘veldartillerie van het 3e Legerkorps’ zou ik 15 jaar
later weer tegenkomen...
96

De substudie over nachtzichtapparatuur voor artillerietoepassingen maakte deel
uit van een omvangrijk KL-project, opgedragen aan een werkgroep onder de
strakke leiding van majoor Van der Vlis (inderdaad, die). Het was de eerste,
maar niet de laatste keer dat hij indruk maakte door, na mijn commentaar op de
aanpak van de studie te hebben aangehoord, de uitspraak te doen ‘mijne heren,
we beginnen helemaal opnieuw’. Als plaatsvervangend bevelhebber zou hij me
persoonlijk een schriftelijke evaluatie van onze herhalingsoefeningen opdragen.
Na de ‘actieve’ infraroodkijkers werden zgn. passieve helderheidsversterkers
ingevoerd - ook wel restlichtversterkers genoemd, omdat ze gebruik maakten
van uiterst zwakke lichtniveaus zonder hulp van kunstmatige lichtbronnen - en
vervolgens kwam de warmtebeeldgeneratie.
Een warmtebeeldkijker of –camera maakt gebruik van minimale
temperatuurverschillen waardoor voorwerpen en terreinkenmerken
‘zichtbaar’ worden, maar ook warmtebronnen zoals een uitlaat of een
sigaret. Deze apparatuur is zo gevoelig dat een stilstaande colonne
voertuigen nog enige tijd vaag zichtbaar blijft, nadat ze de haltlocatie
reeds hebben verlaten! Een misleidingsplan waarbij de opmars van het
legerkorps moest worden ‘gemaskeerd’ door een vuurverbod aan de
vooruitgeschoven artillerie op te leggen, kwam me in de 90-er jaren als
volstrekt absurd voor.
Het idee om overtollige infraroodapparatuur met schijnwerpers bij de
artillerie in te delen, ten behoeve van de munitiewerkers bij de stukken
dan wel de munitievoertuigen, werd niet overgenomen.
Daarnaast raakte ik betrokken bij simulaties van gevechtsscenario’s met behulp
van computers en van de terreinkenmerken in een bepaald gebied. Bij TNO
werd onder andere onderzoek gedaan naar de optimale pantserbestrijdingsmix
van tanks en (lange dracht) antitankwapens. Daarbij kwam het cruciale belang
naar voren om bewegende gepantserde doelen reeds effectief te kunnen bestrijden in de diepte van het gevechtsveld, dus met artillerie. In Sennelager bij de
stad Paderborn werd door de Britten met mock-ups een bataljonsgevecht gespeeld als combat training voor commandanten en staffunctionarissen.
De grondige manier van inleven in het WP-optreden door de ervaren Engelse
instructeurs, was voor mij het startsein tot een intensieve studie, onder meer
gebruik makend van een FINABEL-document over het ‘doelenaanbod’ op
verschillende afstanden voorbij de voorste lijn van eigen troepen (vlet).
Het probleem bij veel simulaties was dat men op zoek ging naar de
gewenste of optimale organisatie bij het uitbreken van een conflict
(100%) dan wel bij aanvang van het gevecht, terwijl de relaties tussen
wijze van optreden, slijtage door het vuur van de tegenstander of door
mijnenvelden, en de elementen verkenning en verrassing zeker zo belangrijk waren. De Amerikanen hadden dit aspect reeds ontdekt in hun
combat training centres voor bataljons, de Engelsen in hun mock-ups,
de Fransen in de bloedige praktijk, en de Russen in hun grootschalige
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oefeningen met ontplooide eenheden, en later in Afghanistan.
Pas bij de computer-aided exercises met het WPC werd ons in volle
omvang duidelijk wat er van een ‘optimale mix’ na 24 uur vechten kon
overblijven, of van een luchtmobiele brigade zonder vuursteun, of van
de eigen divisie-artillerie zonder voldoende opsporingsradars en RPVs
(remotely piloted vehicles).
Ook de deelname aan oefeningen te velde (CPX of FTX) ging door. Midden in
de winter werd in de omgeving van Paderborn een brigade-commandopost
ingericht, waarbij het lower control spel voor de artillerievuursteun vanuit een
wielvoertuig op een heuvel werd uitgevoerd. Met een minimum aan personeel
werden radioverbindingen onderhouden met de brigadestaf, de bataljons en de
artilleriewaarnemers die vaak maar wat achter de tanks aanreden, als ze die al
konden bijhouden dwars door de bevroren velden. De noodzaak van eigen
pantservoertuigen voor de (voorwaartse) waarnemers was evident.
Het nut van dergelijke CPX’n (command post exercise) en FTX’n (field
training exercise) nam af naarmate er méér deelnemers waren, die
allemaal iets van hun gading in de oefening moesten aantreffen, of
indien een hoog niveau de oefening leidde. Bij te veel wisselende acties
werd er minder gecoördineerd en geëvalueerd tijdens de oefening; bij
een (te) hoog niveau ontstonden wachttijden voor de troepen/staven op
lagere niveaus.
Het idee dat de deelnemende troepen zich dan maar moesten bezighouden met het ‘kleine werk’ was bijna onuitroeibaar. Men besefte niet
altijd dat rond de kazernes weinig anders werd beoefend, zodat vooral
de dienstplichtigen van een ‘echte’ tactische oefening iets méér verwachtten, ondanks alle vredesbeperkingen in bewoonde gebieden.
De integratie van de artilleriesteun met de manoeuvre stelde niet alleen andere
eisen aan het betrokken materieel, maar eveneens aan het personeel. De vraag
moest worden beantwoord wanneer, waar en door wie een bepaald doel werd
opgespoord, en niet slechts hoe het er dan uit zou zien en welke vuuruitwerking
vereist was. Moest het artillerievuur vroegtijdig de vijandelijke verkenningseenheden aangrijpen of juist wachten tot de tanks verschenen. En moesten dan
de voorste tanks onder vuur worden genomen - met alle hinder van de (flitsen
van) explosies, rook en stof voor de eigen antitankwapens - of moest vooral
meer in de diepte worden gevuurd teneinde een snelle ‘verzadiging’ van de
eigen verdediging te voorkomen. Moesten die bewegende doelen meteen worden ‘onderdrukt’ met suppressievuur, of bij voorkeur geneutraliseerd, of zelfs
definitief uitgeschakeld ten koste van (heel) veel munitie. En op welke niveaus
werd een rookvuur gepland of gecoördineerd dan wel het gebruik van fosforgranaten toegestaan.
Van een hoofdofficier Doctrine werd verwacht dat hij daarop een antwoord
wist, dus werden allerlei buitenlandse bronnen bestudeerd en discussiestukken
geschreven. Tevens werden bijdragen geleverd aan de artillerie-informatie98

dagen die toen elke twee jaar plaatsvonden. Dan werden met een combinatie
van lezingen, forumdiscussie en een materieelshow de commandanten, staven
en overige artilleristen bijgepraat over de nieuwste voorschriften, opleidingen
en (internationale) ontwikkelingen op doctrine- en materieelgebied, ook bij het
Warschau-Pact.
Over de modernisering van de WP-strijdkrachten werd tot dat moment soms
wat lacherig gedaan in de vakliteratuur. Russische juniorofficieren die nog met
vlagsignalen hun tankpelotons leidden (alleen in het begin van WO II), antitankwapens waarvan men niet wist hoe deze effectief in te zetten, en nieuwe
SAM-luchtdoelraketten die volgens bronnen eenvoudig waren te ‘misleiden’
door onze stoormaatregelen.
Onderschatting is een slechte wegingsfactor, waarbij hier bovendien
werd vergeten dat de Russen 30 jaren daarvoor de Duitsers hadden
verslagen en dat de Frunze-academie tot de beroemdste militaire
academies van Europa behoorde. Het ‘Rode leger’ vocht reeds tankslagen voordat wij tankeenheden hadden. En hun artillerie was in de
zeventiger jaren onovertroffen in mobiliteit, aantallen en dracht.
Doelopsporingsmiddelen, draagbare antitank- en antiluchtdoelwapens,
mobiele hindernisdetachementen, amfibische pantservoertuigen, luchtlandingseenheden met zware wapens, snelle jachtvliegtuigen, snelvuurkanonnen tegen vliegtuigen, elektronische stoor- en afluistermiddelen,
commandotroepen (Spetsnaz), moderne gevechtshelikopters, raketten,
meervoudige raketwerpers, stoottroepen van de OMG (operationele
manoeuvregroep), mechanische mijnenleggers, drijvende bruggen,
chemische-ontsmettingseenheden, en tanks, veel tanks; het was er
allemaal.
Misschien was hun geneeskundige verzorging wat minder vooruitstrevend en hadden ze verder weinig bad- en wasfaciliteiten, maar dat
konden moeilijk gegronde redenen voor superioriteitsgevoelens bij de
NAVO worden genoemd. De toenemende geruchten over veel voorkomende desertie, dronkenschap, corruptie en de mishandeling van
dienstplichtigen bereikten ons pas tijdens de oorlog in Afghanistan.
Sommige landen hadden onze achterstand op de ‘Russen’ eerder door dan
andere. In Frankrijk werden gemechaniseerde snelvuurkanonnen GCT (grande
cadence de tir) voor de artillerie ontwikkeld, die in een verspreide opstelling
konden worden ontplooid (batterie dispersée, déploiement écarté) teneinde hun
gezamenlijke kwetsbaarheid voor vijandelijk artillerievuur te reduceren.
Ook de Amerikanen (spread battery) en Duitsers (aufgelockerte Feuerstellung)
zochten naar manieren om de vuurmonden met een grotere onderlinge tussenruimte in te zetten en snel van stelling te kunnen wisselen. Daarnaast werd gestreefd naar drachtvergroting door langere schietbuizen en nieuwe voortdrijvende ladingen toe te passen dan wel speciale projectielen te ontwikkelen. Zo
ontstonden het rocket-assisted projectile (RAP), de base-bleed granaat en een
‘slanke’ brisantgranaat nr 123 (met geleidingsnokken aan de voorzijde).
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Het schrikbeeld dat de NAVO een conventionele uitputtingsoorlog (war of
attrition) zou kunnen verliezen, leidde niet alleen tot de omstreden invoering
van nieuwe tactische kernwapens, ook voor vuurmonden (ER/RB), maar met
name tot andere manoeuvreconcepten. Verkenningen, verrassing, misleiding,
snellere besluitvorming, beweeglijkheid, uitmanoeuvreren, vanuit de lucht
aangrijpen van niet-ontplooide 2e echelonseenheden, volledig luchtoverwicht
en uiteindelijk de grootschalige tegenaanval op legerkorpsniveau behoorden tot
het latere MCCD-concept en de zgn. follow-on forces attack. De veldartillerie
kon daarin met drachtvergroting, pantserdoorborende munitie en technische
doelopsporingsmiddelen een belangrijke taak vervullen, bij dag en bij nacht.
MCCD stond voor ‘mobile counter-concentration defense’ waarbij de
eigen troepen niet in eerste instantie trachtten de vijand te stoppen en
te slijten, maar door middel van een verrassende diepe tegenaanval uit
balans te brengen en diens zwaartepunt af te snijden van de opvolgende echelons. In de 80-er jaren zou er wél regelmatig over worden gediscussieerd in de vakbladen, maar er werd nauwelijks grootschalig
voor geoefend anders dan op ‘papier’ (lees: beeldscherm).
De Amerikaanse doctrines werden hier gretig bestudeerd, zoals de AirLand battle, evenals hun nieuwe organisaties (air cavalry, light/heavy
division, Army 2000/XXI).
In mijn perceptie waren binnen Europa de Britten het meest gericht op het
uitbuiten van zwakke plekken in het optreden van WP-troepen en tevens het
imiteren van hun sterke punten. Tijdens oefeningen te velde accepteerden ze
een bepaalde reductie van de eigen materieelsterkte door nauwelijks enig
gebruikersonderhoud te plegen. Alles was gericht op dag/nacht-continuïteit,
misleiding, het verkrijgen van inlichtingen en op (reactie)snelheid. Kapotte
voertuigen werden gewoon weggesleept en alleen in de weekend-rust vond er
uitgebreid onderhoud plaats. Engelse verkenningsvoertuigen met snelvuurkanon opereerden tot ver achter ‘vijandelijke’ linies en op oefenschade aan landbouwgrond werd door hen weinig acht geslagen. Snelheid van optreden en verrassing gingen boven alles.
Nederlandse bataljonscommandanten konden hun ‘achterstand’ in
tactisch opzicht zelf testen op oefenterreinen in Duitsland, zoals Vogelsang en Sennelager. Hohenfels bood, ondanks alle vredesbeperkingen,
evaluatiemogelijkheden zoals de Amerikanen die reeds langer kenden
met hun ‘battalion training centres’. Ondersteuning door Amerikaanse
hulpleiders en monitors, een getrainde oefenvijand en videoregistratie
plus automatische positiebepaling zorgden er voor dat de bataljons
letterlijk in staat waren om in Hohenfels van hun eigen fouten te leren.
Wat dit allemaal voor de artilleriesteun van de toekomst zou gaan betekenen,
werd tijdens de Koude Oorlog telkens opnieuw vastgelegd in onder meer de
genoemde deelstudies en in het Operationele Concept van de bevelhebber.
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Over de vele reeds geïnitieerde (materieel)projecten werden lezingen gehouden
voor cursisten, inclusief reserve-officieren. De plaatjes en het praatje leverden
zelden discussie op, zodat ik méér reacties verwachtte op de (concept)deelstudie Veldartillerie. De uitnodiging voor een lezing in Garderen (Kamp Stroe)
bij de staf van de legerkorpsartillerie, greep ik dan ook aan om de conclusies
ter sprake te brengen. Dat had ik beter niet kunnen doen, want het gezelschap
reserve-officieren dat ik verwachtte, was op de voorste rij aangevuld met heuse
stafofficieren. Niks plaatjes, maar gewoon voorlezen uit eigen werk.
De discussie die dat opleverde bleek zinloos, want het was eenvoudiger een
nieuw concept aan reserve-officieren met weinig achtergrondkennis te presenteren dan aan oudere beroepscollega’s met gedateerde kennis of een eigen
visie. Het verwijt over deze mislukte poging treft vooral mijzelf: het is niet
goed mogelijk een ‘oplossing’ uit te leggen zonder dat de toehoorders alle
facetten van het ‘probleem’ begrijpen. In dit geval de eisen die het eigen en vijandelijke optreden aan de vuursteun zouden stellen. Ik moest nog veel leren.
Deelstudies werden geschreven in opdracht en onder supervisie van de landmachtstaf (Plannen A - lange termijn). Daar werkte in een andere sectie een
artillerie-officier waarmee ik een kop koffie dronk en terugkoppelde als ik in
Den Haag kwam. Nadat de deelstudie Veldartillerie gereed was en aan de LAS
ter goedkeuring aangeboden, kwam ik het document tegen met een extra omslag. Daarop stond tot mijn ergernis de naam van deze artillerie‘collega’.
Buiten het Wapen werd dan ook regelmatig de afkeurende opmerking gehoord:
‘artilleristen hebben geen collega’s, alleen lonende doelen’.
Overigens was het monnikenwerk om een studie te ‘schrijven’ op
stencilvellen. Bij wijzigingen moesten complete hoofdstukken worden
overgetypt. Pas toen in Den Haag de eerste, trage kopieermachines
werden geïnstalleerd, kon worden overgegaan op plak- en knipwerk.
Voor het gebruik van de machines moest je wel bij de ‘repro’ in de rij
gaan staan én zelf het nodige papier meenemen! Ook later in Seedorf.
De modificatie van de getrokken M114-vuurmond was gericht op drachtvergroting. De RDM (Rotterdamse droogdokmaatschappij) bleek geïnteresseerd in
het bouwen van een prototype waarvoor een andere schietbuis en sluitstuk
nodig waren, plus rem- en vooruitbrenginrichting om de grotere terugstoot op
te vangen. Het zou geen eenvoudig project worden en uiteindelijk een technische mislukking door onvoorziene haarscheuren in de onderaffuit. Die werden geconstateerd nadat ik een tiental jaren later commandant van de eerste
mobilisabele afdeling, uitgerust met de nieuwe M114/39, was geworden.
Ook internationale materieelprojecten liepen niet altijd goed af. Een
samenwerkingverband tussen Duitse, Britse en Italiaanse bedrijven die
een nieuwe gepantserde vuurmond wilden bouwen, werd afgeblazen.
De Italianen gingen verder met een vuurmond op tankonderstel, de
Engelsen bouwden hun AS-90 en de Duitsers kozen voor de Panzer101

haubitze 2000 die inmiddels ook voor onze artillerie is aangeschaft.
Problemen waren vaak de verdeling van de ontwikkelingskosten, de
uitwisseling van unieke technische kennis (transfer of technology), de
industriële aandelen in de productie en de definitieve omvang van de
nationale behoeftes.
Maar ook de militair-technische specificaties konden aanleiding tot
discussie geven; wat is bijvoorbeeld het nut van een hoge vuursnelheid
(= korte tijd benodigd voor meerdere schoten)? Het antwoord hierop is
gecompliceerd, omdat de reactiesnelheid en beweeglijkheid van het
doel in het geding zijn, evenals de opsporingsmogelijkheden door de
vijandelijke artillerie en het doelenaanbod binnen een bepaald tijdsverloop. Daarmee kon die geëiste vuursnelheid tactisch worden gerechtvaardigd en moesten de enorme schietbuisslijtage en de automatische
munitie-aanvoer in het stuk technisch worden opgelost.
De RDM hield zich met meerdere militaire projecten bezig en trad regelmatig
op als gastheer voor bezoekende buitenlandse/militaire delegaties. Of al die bezoeken bijdroegen tot betere contacten of meer internationale samenwerking,
waag ik te betwijfelen. Een voorbereide demonstratie van nieuwe uitrusting of
een kijkje in de productiehal zeggen weinig over de capaciteiten van een bedrijf
op het gebied van technologisch hoogwaardige materieelontwikkeling. Zo heeft
HSA (Hollandse Signaalapparaten) zich verslikt in het VUIST-project. En in
Israël werd ontdekt dat een demonstratie door Elbit was gemanipuleerd en vervolgens moest daar een bestaand computersysteem worden omgebouwd naar
VUIST-specificaties. Het eerdergenoemde TACFIRE-project kende eveneens
grote tegenslagen en werd bijna ingehaald door vergelijkbare ontwikkelingen
in Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland.
Voor de waarnemerstrainer, als opvolger van de BT-33 simulator,
kwamen in de 90-er jaren Engelse technici naar Oldebroek en werkten
keihard totdat het systeem goed functioneerde. Zelfs het prototype van
de Franse RPV ‘Sperwer’ werd door Nederland afgekeurd, waardoor
de ontwikkeling moest herstarten. Recent nog heeft de RDM deelname
aan de seriebouw van een nieuw gepantserd wielvoertuig moeten opgeven.
In tegenstelling tot de ‘drone’ (programmeerbaar, niet-bestuurbaar,
onbemand vliegtuigje), zoals de Canadese CL-289, is een RPV wél op
afstand bestuurbaar vanuit een grondstation dat de sensorbeelden ‘real
time’ ontvangt. Een voordeel daarvan is dat meteen na het opsporen en
volgen van een gronddoel, de ligging en uitwerking van het artillerievuur of zelfs het inschieten kunnen worden waargenomen.
Intussen bleef Nederland achter in de besluitvorming over dergelijke
systemen. De oude mortieropsporingsradar AN/MPQ-10 was zelfs al
enige tijd ‘uitgefaseerd’ voordat de opvolger werd aangeschaft. En de
modernisering van het geluidmeetsysteem en van de meteostations liet
eveneens op zich wachten.
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In het voorjaar van 1977 werd opnieuw een dochter geboren. Ik was erg blij, in
het bijzonder voor mijn echtgenote, maar vreesde tegelijk dat het niet de verandering bracht die onze relatie kon redden. Er was een gespannenheid in me, die
alleen achter mijn bureau en op het sportveld verdween. In mijn leven was afwisseling en groei; in haar leven vooral routine en een zekere berusting.
Het record voor 12 minuten hardlopen bij de Cooper-test van het AOC stond
een tijdje op mijn naam. Ook aan zaalvoetbal, volleybal en zwemmen deed ik
graag mee; en een enkele keer speelden we veldvoetbal tegen de Belgische
artillerieschool in Brasschaat. Er werden vóór de wedstrijd geen vaantjes maar
drankjes uitgewisseld, en na afloop was er dan een diner.
Tijdens het carnaval had ik een leuke vrouw ontmoet, waarvoor ik viel als het
bekende blok. Hoewel het niet wederzijds was, bleef ik piekeren over mijn
toekomst. Thuis raakte de sfeer volledig onder het vriespunt en aan het einde
van dat jaar besloot ik in Breda op kamers te gaan wonen. Aanvankelijk vond
ik het erger voor mijn kinderen dan voor mijn echtgenote die het min of meer
zag aankomen. Allerlei adviezen las ik over de invloed op kinderen, huwelijksbemiddeling en de ‘onrust na 7 jaren’, maar het bood me weinig houvast.
Deze fase in mijn bestaan was tamelijk ongelukkig. Twijfel over hoe nu
verder, geldgebrek en verdriet over mijn gezin knaagden aan mijn zelfvertrouwen en nachtrust. Ik verloor kilo’s gewicht doch verrichtte mijn
werkzaamheden naar behoren. Vrienden en collega’s leefden erg mee,
maar zoiets duurt doorgaans niet lang. Het leven gaat immers verder...
Merkwaardig genoeg voelde ik me niet meer eenzaam en was in de
weekends af en toe zeer welkom met mijn zoon bij enkele collega’s die
kinderen hadden of zelf al een scheiding hadden doorstaan. In het
weekeinde had ik tijdelijke bijbanen zoals bij Jac. Hermans (centraal
magazijn), een keukenbedrijf in Dordrecht en een glaswolfabriek in
Etten-Leur. Aan een wanhoopsdaad heb ik toen niet gedacht, wél aan
een nieuw leven in Italië of zo. Geen werk was me te min en het leren
van de taal moest nog wel lukken, maar dat zou voor mijn echtgenote
een financiële klap betekenen. Bovendien was ik niet gewend het zomaar op te geven en het werk boeide me nog steeds. Ook een later aanbod voor een managementfunctie bij een bedrijf in Rotterdam sloeg ik
om die reden af
Ondanks alles was ik er niet aan toe om die knoop door te hakken of
terug te gaan naar mijn gezin. Het werk boeide me in hoge mate, op de
KMA mocht ik tennissen en door de extra verdiensten kon ik me op zaterdagochtend een ‘ontbijtje’ op de Grote Markt permitteren. Een punt
appeltaart met slagroom en koffie, liefst op het terras in de zon, dat
was even genieten. Méér had het leven me voorlopig niet te bieden,
want verder bezuinigde ik zelfs op warme maaltijden. Een bezoek aan
de autohobbyclub op de kazerne was eveneens een regelmatige bezigheid in het weekeinde.
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Van de oefeningen in mijn eerste plannenfunctie is niet veel blijven hangen, afgezien van mijn ervaringen met de mobilisabele artillerie en als hulpleider.
Er was een uitstekende docent tactiek aan het AOC verbonden, afkomstig van
de infanterie. Discussies met de collega’s van de onderwijssecties betroffen
meestal (concept)voorschriften of Amerikaanse publicaties voor de artillerie,
en vrij zelden het gewijzigde optreden van de manoeuvre-eenheden. Toch zag
ik als (artillerie)hulpleider bij verschillende oefeningen met troepen een paar
dingen die later situational awareness werden genoemd. Iedereen leek recht
vooruit te ‘kijken’ alsof de vijand alleen daar kon zitten. De eigen flanken en
het achtergebied, evenals omtrekkingsmogelijkheden, kregen doorgaans minder
aandacht dan de vermoede vijandelijke opstellingen of naderingen in front. Dat
speelde niet alleen op bataljonsniveau, maar ook hoger.
Nachtelijke infiltraties door de vijand of een luchtlanding in de rug werden in
de operatieplannen wel voorzien, doch daar bleef het vaak bij. De inzet van
artillerie bij een achterwaartse doorschrijding of voor het neutraliseren van een
luchtgelande eenheid, of het steunen van een verkenningsbataljon dan wel een
link-up operatie, moest opnieuw of beter op papier worden gezet. Een forum
voor de nadere uitwerking was de B-cursus voor aanstaande majoors. Als cursist kon ik redelijk ontspannen achterover leunen, zodat ik tevens als docent
werd ingezet. Overste Damen was inmiddels hoofd bureau Tactiek en cursusleider. Zijn lesgeven was onberispelijk en de meeste concept-voorschriften van
zijn hand waren een uitdaging om te becommentariëren. Toch begon mijn
studiezin wat af te nemen; ik was toe aan frisse lucht en een parate functie.
De toevallige ontmoeting met een goede bekende op het terras van de
Franciskaner, besliste mijn verdere toekomst, helaas tegen een hoge
prijs. We spraken af samen te gaan tennissen en bezochten enkele jazzavonden, onder andere bij Thijs van der Molen in Ginneken. Breda
kende het Jazzfestival in de maand mei, waarbij de stad bruiste van
muziek en feest. Het verhaal ging nog verder, maar kreeg uiteindelijk
geen happy end.
In diezelfde periode kwam ik in een Bredase dancing in contact met
een jonge vrouw die in Waspik tenniste. Omdat ik in het weekeinde in
een club wilde tennissen, zoals ik in Oosterhout gewend was, bezocht
ik enkele malen de baan in Waspik maar trof haar niet aan. Later begreep ik waarom; ze had inmiddels verkering met jaargenoot Henny
Snijders die veel meer talent had dan ik. Beiden waren in 1981 op de
receptie van mijn tweede huwelijk, evenals een delegatie uit Seedorf.
Een andere ontmoeting vond eveneens bij de Franciskaner plaats op
een rustige avond. Mijn latere echtgenote kwam met twee kennissen
binnen en ging aan de bar zitten. Vanaf de leestafel zag ik dat ze al
enige tijd een plaats vrij liet en vroeg haar terloops of er nog iemand
kwam. Tot mijn verrassing antwoordde ze: neen, deze plek heb ik voor
u vrijgehouden. Zij beschikt over bijzondere gaven die me regelmatig
versteld deden staan.
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De B-cursus omvatte tevens een opleiding aan de NWES (nuclear weapons
employment school) tot kernwapendoelanalist. Alle lessen werden in een
beveiligd gedeelte van de Kloosterkazerne gegeven, achter de ‘stalen deur’.
Een terugkerend discussiepunt was dat er blijkbaar geen eenvoudig computerprogramma bestond voor de schade- en verliezenberekeningen. De invoering
van een soort rekenmachine loste dit gedeeltelijk op, maar er bleven vragen
over de mogelijke benaderingswijzen. Bij target-oriented kon er gerede twijfel
zijn over het aantal uren dat het doel zich min of meer statisch, met de gegeven
samenstelling en afmetingen, op een bepaalde locatie zou bevinden. Collateral
damage aan de burgerbevolking, belangrijke infrastructuur of eigen troepen
moest worden voorkomen, terwijl strenge waarschijnlijkheids- en spreidingscriteria een grote rol speelden bij de berekeningen. Voorts werd altijd uitgegaan
van het vermijden van fall-out (radioactieve bodemdeeltjes die terugvallen op
de grond) en soms zelfs rekening gehouden met de bijzondere planning voor de
inzet van meerdere kernwapens in een korte periode in hetzelfde gebied. De
gebruikte standaardberichten werden NDB’s genoemd (nucleair doelbericht).
Het was voorts bekend dat kernwapens tevens een sterke elektro-magnetische
stralingspuls kunnen veroorzaken, waardoor beveiliging tegen (vijandelijke)
EMP een materieeleis was voor aan te schaffen elektronische apparatuur. Over
dergelijke zaken werd onder meer in de Artilleriewerkgroep (AWG) gesproken,
waarin vertegenwoordigers van de DMKL en LAS (landmachtstaf) eveneens
participeerden. Desondanks was het opstarten van een materieelproject een
moeizaam proces, waarbij mijn concepten bepaald niet altijd briljant waren.
De kwantiteit van die stukken won het soms van de kwaliteit en dan was het
een kwestie van volhouden tot iedereen tevreden was. Als secretaris sukkelde
ik tijdens een AWG-vergadering eens bijna in slaap, hetgeen mijn reputatie van
werkezel wellicht heeft bevestigd (of juist niet).
Het verplicht registreren van de eigen werkzaamheden ten behoeve van
de functie-omschrijving en -waardering maakte een veelzijdige output
zichtbaar. Daarna werd nog een periode van urenregistratie aangewezen om de specifieke werkbelasting op papier te krijgen. Met name
bij de parate eenheden kwamen veel overuren voor en de belangenorganisaties wilden weten hoe het zat met de compensatie voor die
lange werktijden.
De commandanten van het AOC in die periode - de kolonels Dieben en
Westerink - hadden niet beiden dezelfde interesse in het Haagse en internationale plannenwerk. Laatstgenoemde toonde regelmatig belangstelling en raakte,
evenals zijn opvolgers, er in toenemende mate bij betrokken, met name bij de
gevolgen voor de opleidingen, de voorschriften en de organisatie.
De sectiehoofden gaven me ruime steun bij het werk, maar schreven nog zelf
de tactische en technische voorschriften. Het AOC stond echter op het punt te
reorganiseren en zou moeten verhuizen naar Oldebroek. In dat kader gingen bij
de sectie Plannen dingen veranderen en werden ergens in die jaren de lucht105

doelartillerieschool en het bureau Plannen daarvan zelfstandig. Ten onrechte
veronderstelde ik het allemaal niet zelf te zullen meemaken, en velen met mij,
omdat er telkens vertraging optrad. Deze opvolgende reorganisatie - gelet op de
invoering van de AMX, M107, M109 en M110 - werd weliswaar gerealiseerd
conform plan, doch de bijbehorende verhuizing inderdaad steeds uitgesteld.
Wat niemand kon vermoeden: ik zou het van dichtbij zien gebeuren en tot de
laatste dag van mijn actieve diensttijd bij reorganisaties betrokken blijven.
Naar buiten toe kreeg de artillerie geleidelijk een betere naam naarmate de modernisering zichtbaar werd. De organieke indeling van de
artilleriewaarnemers bij de manoeuvre-eenheden heeft daar zeker toe
bijgedragen. Zelfs ons systeem van testen kwam in de belangstelling en
in Den Haag werden artilleristen op verschillende ‘algemene’ functies
bij de landmachtstaf en de directie materieel geplaatst. Voor het eerst
begon ik me bewust te worden van een soort netwerk tussen officieren
die dezelfde ‘taal’ spraken.
Het voorstel om als brigadeliaisonofficier naar de 41e Afdeling in Seedorf te
gaan, viel min of meer samen met de bevordering tot majoor. Ik zou niet alleen
mijn vertrouwde plek binnen de sectie verlaten, maar tevens naar Duitsland
moeten verhuizen. Drie hoofden Plannen had ik inmiddels meegemaakt. Voor
de oversten Japing, Verspoor en Van Barneveld was het de laatste carrièrestap
geweest. Majoor Maarten Hoff, daarna Joost Koopmans, werkte er in dezelfde
periode, maar echt beleid om opgedane kennis en ervaring op een later tijdstip
weer te benutten, leek (nog) niet te bestaan. Het was een uitzondering indien
iemand voor een tweede toer bij de sectie Plannen werd geplaatst. Het afscheid
van de secretaresse, overige medewerkers van de sectie en van mijn Brabantse
omgeving, viel niet mee. Mevrouw Verbeten verwendde ons regelmatig, in het
bijzonder op haar verjaardag. Dan ging de deur op slot en kwamen er heerlijke
Indische gerechten op tafel, met zoveel knoflook en sambal dat het op de gang
te ruiken was. Mijn opvolger werd Aldert Hazenberg die ik voor het eerst als
dienstplichtige bij de luchtdoelartillerieschool had ontmoet.
Mijn Oosterhoutse gezin en Bredase vrienden, vriendinnen en vele
bekenden waren een belangrijk deel van mijn leven geworden in de
emotionele periode die nu eindigde. Ook de stafborrels, garnizoensborrels en dienstverlatingen hadden een bijzonder karakter. De AOCfamilie bestaat nog steeds in Breda, evenals de stafborrel. De eerste
artillerieschool was er in 1789 opgericht, maar sinds de 90-er jaren is
het echt voorbij. Ik verwachtte niet naar Breda terug te keren in een
militaire functie; het zou echter nog twee maal gebeuren.
Deze overplaatsing versnelde de beslissing om met mijn huidige echtgenote te
trouwen. Het werd een feest met zeer gemengde gevoelens, want mijn strengkatholieke vader weigerde te komen en onder meer voor mijn zoon was het een
trieste dag.
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Hoofdstuk 4: 41e Afdeling veldartillerie 1981 – 1985
Brigadeliaisonofficier
De aankomst in kazerne Seedorf - ergens tussen Bremen en Hamburg betekende een cultuurschok. De zomer van 1981 was begonnen en ik had nog
weinig te doen. Mijn kamer was in het Parkhotel, in afwachting van de toewijzing van een huis in Zeven. Hardlopen in de mooie omgeving kon zowel
overdag als ’s avonds, en het stadje bood nog ander vertier. Duits-burgerlijke
en Griekse restaurants, muziek in het stadspark, het Holland Haus, de avondvierdaagse, het Schützenfest en niet te vergeten de Kuchen waarvoor de bakkers
ook op zondag open gingen. Twee taarten op de huiselijke koffietafels waren
geen uitzondering. Duitsers zijn familiemensen, vooral in het weekeinde, maar
ook tegenover hun doden. Het kerkhof zag er altijd perfect verzorgd uit.
In de Königsberger Strasse stond een rijtje zgn. commandantenwoningen waarvan er een vrijkwam. Bij gebrek aan alternatieven kon iedere hoofdofficier er
voor in aanmerking komen, zodat er binnen een paar weken werd verhuisd. We
hebben er bijzonder goede herinneringen aan en beschouwen Duitsland sindsdien als ons tweede vaderland.
Het huis was eerst aan een opknapbeurt toe, waardoor er binnen nog
geschilderd werd. Elke werkdag om zeven uur kwamen de schilders al
en begonnen dan met het leegmaken van een fles bier. Niet als verfverdunner maar om een vaste hand te krijgen...
Verder werden we verrast door een Duits echtpaar dat zich bijzonder hartelijk
gedroeg tegenover nieuwkomers. Bij die eerste kennismaking zaten we al snel
aan een boterham met Noorse zalm, vers meegenomen van een familiebezoek.
Hoewel ik even beducht was voor een mogelijke Stasi-connectie, besefte ik dat
iedere Duitser die op de kazerne werkte - vooral de kapper - méér wist dan ik.
De aantrekkingskracht van militairen bleek voor onze kennissen ook gelegen in
de goedkope drank die, op maandelijks rantsoen, voor ons beschikbaar was in
de Cadi-winkel. De man was een veteraan van de veldtocht in Rusland met zeer
onaangename oorlogservaringen en lustte graag een borrel; wel twee zonder
aandringen... De geschiedenis van zijn leeggebloede divisie die telkens weer
werd gevuld, is die van vele Duitse infanterie-eenheden in WO II.
Zijn echtgenote was verpleegster geweest; een verstandige, zorgzame
vrouw die hem tijdens een gesprek echter niet mocht onderbreken.
‘Einer kann nur’ zei hij dan, waardoor nog eens duidelijk werd dat de
weinige overlevende soldaten de goede (gehoorzame) vrouwen voor het
uitkiezen hadden na de oorlog.
Omdat we tegenover het kerkhof woonden, gebruikte hij voor zijn onregelmatige bezoeken de parkeerplaats daarvan. Bij het wegrijden kon
hij zelden meteen de goede versnelling vinden of schoot soms achteruit
de weg op. Eenmaal tot in onze voortuin.
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De streektaal was het platt-Deutsch waardoor de gesprekken soms
komisch verliepen. Wij spraken dan Duits of Nederlands en zij een
soort Nederlands dialect. Het vak van likeurmaker hebben ze ons
geleerd met behulp van de inlandse kersen en onze goedkope drank.
Het was sterk spul waar mijn vader, na een bezoek aan het echtpaar,
flink last van kreeg. De volgende morgen mopperde hij er over ’dat
Duitsers hem dit nog moesten aandoen’. Toch vond hij het leuk om zijn
kennis van de taal te verbeteren en informeerde dan tijdens zijn wandelingen in het stadje hoe laat het was, of waar de bussen vertrokken, en
waar het gemeentehuis lag.
In de kazerne kreeg ik een eigen bureau dat meestal volkomen leeg was. Mijn
werkzaamheden speelden zich vooral tijdens oefeningen af, waaraan weinig
viel voor te bereiden. Om die reden werd ik belast met het aanpassen van
oefeningen voor de afdelingsstaf, het mentorschap over de bataljonsliaisonofficier(en) en de waarnemers, de waarnemersopleiding tijdens de schiet- en
commandopostoefeningen, de vaste orders van de brigade binnen mijn functiegebied, en het reeds zelf inwerken als toekomstig hoofd sectie S2/3. Verder
waren er incidentele contacten met het ArtillerieRegiment 3 in Stade en met het
kazernecommando. De brigadestaf had echter andere plannen met mij: officiertoegevoegd oefenleiding. Hoewel me dat leerzaam leek, wees ik het aanbod
toch af om niet helemaal buiten de afdeling te belanden. Bovendien wilde ik na
een hectische periode eens rustig rondkijken binnen de afdelingsstaf en de
brigade. Dat bleek een misvatting. De oefeningen van de afdeling, brigadestaf
en bataljons wisselden elkaar in hoog tempo af. En daarnaast raakte ik uiteraard
betrokken bij de operatieplannen, verkenningen en ook bij samenwerking met
het aanwezige divisieverkenningsbataljon.
Hoezeer ik toch min of meer geïsoleerd raakte van de afdeling, bleek in
december toen ik door een medische specialist in Utrecht werd opgeroepen. Nadat ik het mijn afdelingscommandant, overste Folmer, had
verteld, vergat ik vermoedelijk om de administratie in te lichten.
Het schijnt dat ik vervolgens een paar dagen ‘vermist’ ben geweest,
totdat ik vanuit het militair hospitaal de plaatsvervangend afdelingscommandant belde.
Tijdens schietoefeningen van de afdeling bevond ik me voortdurend op de
waarnemingspost, soms bij striemende regen, sneeuwbuien of een ijskoude
wind. Het idee dat ik daar op allerlei foutjes moest letten sprak me niet erg aan,
omdat de eventuele werkelijkheid niets te maken zou hebben met dergelijke
schoolse vredesomstandigheden. De waarnemers waren immers reeds opgeleid
en konden verder slechts van hun eigen fouten leren of hun wachtmeesters
trainen. Belangrijker waren het tactische inzicht, het optreden met hun aangekondigde pantservoertuigen en de vaardigheid om bij een bewegend doel van
de voorgeschreven (standaard) inschietprocedure af te wijken. Na terugkeer in
het bivak vertrokken de waarnemers ’s avonds vaak naar de Nederlandse kazer108

ne Langemannshof om in een lekker warm lokaal lessen in tactiek, vuurplanning en doelherkenning te volgen. Ook douchen kon ik daar voor hen regelen,
op voorwaarde dat ze niet tijdens de lessen in slaap vielen...
Daarnaast werd een enkele keer de nachtelijke oversteek door het oefenterrein
Bergen-Hohne opgedragen. Ondanks de nachtkijkers (helderheidsversterkers)
was dit niet zonder risico. Tussen een wirwar van routes en sporen lagen een
paar heuvels en diepe putten, dus was het zaak de snelheid laag te houden.
De sergeanten-mortierwaarnemer van de bataljons deden af en toe mee, maar
van gezamenlijke kaartoefeningen met de drukbezette teamcommandanten is
het niet gekomen. In het algemeen was dat een taak voor de bataljonsliaisonofficieren, doch die waren schaars. Zelfs waarnemers moesten voor die functie
worden aangewezen, en dat bij de meest parate brigade van het legerkorps!
De Duitse artillerie-eenheden waarmee werd samengewerkt, in het bijzonder het Patenschaft-Batallion 95, beschikten over betere waarnemingsmiddelen, doelopsporingsradars en ook over beroepsonderofficieren als waarnemer. De Duitse nummering was heel logisch: 95
was het PanzerartillerieBatallion van de 9e PanzerLehrbrigade.
De ‘Patenschaft’ (familieband, partnerschap) met een gelijksoortige
buitenlandse eenheid kreeg bijzondere aandacht, met name bij gezamenlijke schietoefeningen, feesten en demonstraties.
Er waren meer verschillen met een Nederlandse (brigade)afdeling. Zo
was de plaatsvervangend afdelingscommandant tevens hoofd operaties
(S3), konden de waarnemingsgroepen - waarbij niet altijd een officier
was ingedeeld - worden uitgebreid met extra waarnemers vanuit de
divisie-artillerie (ArtillerieRegiment), en werden de chauffeurs door de
afdeling zelf opgeleid. Ieder Regiment had een Beobachtungsbatallion
met doelopsporingsmiddelen.
Het optreden van een Duitse batterijcommandant als liaisonofficier
was eveneens denkbaar, maar leek mij nauwelijks uitvoerbaar.
Voor het overige was ik nog steeds laconiek, vooral omdat ik me geen echte
‘schoolmeester’ van het AOC meer voelde. In feite werd ik zelf weer leerling
en was aanvankelijk onder de indruk van het circus in de brigadecommandopost. Iedereen had zijn eigen taken en er leek nauwelijks te moeten worden
gecoördineerd; een kwestie van veel ervaring of goede planning? Na enkele
oefeningen raakte ik ingewerkt en kreeg soms de leiding over de nacht-shift, en
vervolgens als hoofd van een dienstploeg bepaalde gevechtsleidingstaken toebedeeld. Een prima leerschool waarbij weleens werd vergeten hoe afhankelijk
we waren van ingewerkte onderofficieren, goede verbindingen, tijdige planning
en voldoende nachtrust. Dit gold evenzeer voor het afdelingsoptreden.
Tijdens een technische (schiet)test van de afdeling werd me door het test-team
gevraagd de tijd mee te klokken, die de aangewezen waarnemer nodig had om
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een vuuraanvraag te doen. Daartoe moest een doel door de testleider worden
aangeduid, waarna de waarnemer zelf de locatie ervan diende te bepalen.
Volgens mij was het realistisch als de tijd pas ging lopen nadat hij het juiste
doel had ‘teruggemeld’ aan de opdrachtgever. Immers, in werkelijkheid zou
een waarnemer het doel meestal zelf identificeren, dus gaf ik het advies met
terugmelden te wachten totdat ze de ligging van het doel konden relateren aan
een bekend punt in het terrein. Het idee erachter was om dat markante punt
tevens te gebruiken als referentiepunt bij de terugmelding via de zgn. klokmethode. Deze (voorgeschreven) procedure sloot ieder misverstand uit.
De aanwezige legerkorpsartilleriecommandant, generaal Brüning, beschuldigde mij toen van fraude bij de tijdmeting. Ik werd nijdig genoeg
om tegen te werpen dat een correcte terugmelding essentieel was, met
name indien een doel bij uitzondering door de manoeuvre(team)commandant zou worden aangewezen, en dat de tijd pas ging lopen zodra de plaatsbepaling aanving. Bovendien had ik mezelf niet opgedrongen aan het testteam en was helemaal niet geïnteresseerd in de
uitslag van dergelijke testen, gezien de gebrekkige uitrusting van onze
waarnemers. Voorts was het kennelijk normaal om aan de integriteit
van een officier te twijfelen. De generaal was ‘not amused’, maar
kwam er niet meer op terug.
In vergelijking met de Duitsers die vanonder pantser konden werken met hun
geïntegreerde apparatuur of over een RATAC met telescoopmast beschikten,
had de legerkorpsartilleriecommandant zich beter zorgen kunnen maken over
de kwetsbaarheid van onze waarnemers die de LAM (laserafstandmeter) met
een zuignap op de bovenzijde van hun pantservoertuig, indien aanwezig, moesten bevestigen en daar ook bedienen. De laserstraal was niet ongevaarlijk voor
de ogen, met name bij het gebruik van een veldkijker.
Bij de afdeling bemoeide ik me nauwelijks met het ‘kleine werk’, hetgeen me
op een uitbrander van de afdelingscommandant kwam te staan. Tijdens een
gevechtsleidingsoefening van de afdelingscommandopost bezocht hij onze
werklocatie: een cafétje waarnaast de radiovoertuigen stonden geparkeerd met
persoonlijke wapens erin. Dat de heren kornetten en de bataljonsliaisonofficier
hadden vergeten een wacht aan te wijzen, werd mij aangerekend. Die tijd had
ik wel gehad, en de meer volwassen benadering in de brigadestaf bevestigde
mijn mening daarover, meende ik.
De rekening voor deze assertieve houding zou me meerdere malen worden gepresenteerd (zelfs in mijn beoordeling), want binnen de brigadestaf bestonden
verschillende stromingen en opvattingen. Met name de brigadecommandant
was zeer kritisch op details en kon soms ongenadig uithalen. Niet tegen overste
Folmer die bij brigade-oefeningen regelmatig zijn tactisch inzicht toonde, maar
wel tegen diens opvolger, de bataljonscommandanten en zijn S3.
Zo werd door deze generaal het advies om een kornet-waarnemer niet
te bevorderen tot luitenant, weggewuifd. Ik had de kornet vaker moeten
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waarschuwen en daarvan aantekeningen moeten bijhouden. Het mondelinge verweer dat het niet mijn taak was om een kornet luitenant te
maken, maar om vast te stellen of hij in oorlogstijd geschikt was voor
zijn zelfstandige taken, ontlokte een boze reactie.
Bovendien was het verboden om een soort ‘zwartboek’ bij te houden en
had ik genoeg voorbeelden, zelfs met getuigen. De nieuwe afdelingscommandant, overste Bruurmijn, nam het voor mij op, maar dat viel
niet in goede aarde. Daarna dwong de kornet op juridische gronden
alsnog zijn bevordering af en de brigadecommandant zorgde ervoor
dat overste Bruurmijn hem zelf moest beëdigen. Dit geheel was kenmerkend voor een reeks van incidenten tussen beide commandanten.
Een van mijn eerste aankopen was een nieuwe auto. Omdat ik de oude niet
wilde inruilen, informeerde ik naar de eventuele korting. Aan de ogen van de
verkoper was te zien dat hij heel goed wist wat ik bedoelde, maar hij negeerde
het omdat ik het woord Rabatt (korting) niet gebruikte. Dit leidde achteraf tot
de beslissing om iedere vakterm te noteren en me eigen te maken. Uiteindelijk
zijn hieruit vier sets militaire woordenboeken ontstaan, doordat ik die stelregel
ook voor het Frans en Engels hanteerde.
Vanwege de oorlogstaken van de brigade en de aanwezigheid van twee
tankbataljons - naast 42 BLJ (pantserinfanteriebataljon Limburgse
jagers) - werden zowel het vertragend gevecht, voor- en achterwaarste
doorschrijdingen, als de tegenaanval beoefend. Door mijn functie werd
ik een keer aangewezen om liaison tot stand te brengen met een Duitse
eenheid die het gevecht zou overnemen in het brigadevak. Na een uitgebreide gedachtewisseling over de coördinatie van de manoeuvre en
overige aandachtspunten, sneed ik het onderwerp vuursteun aan.
Lichte verbazing bij mijn gastheren dat het aan de orde werd gesteld.
Vermoedelijk had men geen hoge dunk van (Nederlandse?) artillerie.
Daarom nam ik me voor bij volgende oefeningen dat aspect, ook ongevraagd, in te brengen en me in de Duitse vuursteunprocedures te verdiepen. Want de Engelse terminologie en NAVO-procedures waren nog
geen standaard bagage van elke Duitse officier, evenmin als bij ons.
Het verlof van de eenheden was gericht op de dienstplichtigen die in het weekeinde paraat waren en éénmaal in de ongeveer drie weken een aantal dagen
naar Nederland gingen. Voor het beroepspersoneel gold hetzelfde, waardoor
het op zondagmorgen bij de kazerne altijd een gezellige drukte was. Eerst naar
de kerkdienst en daarna gezamenlijk koffiedrinken in het KMT/PMT of in de
mess, soms opgeluisterd door de muziekkapel van de Limburgse jagers.
Daarna waren alleen korte uitstapjes naar Bremen, Bremervörde of Rotenburg
mogelijk, mits op tijd terug voor het paraatheidsappèl. In de zuidelijke route via
de B71 naar de kazerne zat de beruchte bocht bij Brauel, waar helaas meerdere
dienstplichtigen en TS-ers zijn verongelukt. Drank of haast, meestal beide,
zorgde dan voor immens verdriet. Bij een ongeluk pal voor de kazerne, stond ik
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als achterste in een file op de B71. Er werden gasbuizen langs de weg ingegraven. Een achteropkomende bestuurder zag dit te laat en ramde me; gelukkig
moest de nieuwe auto nog worden afgeleverd. De afwikkeling ging uiterst efficiënt: een Duits proces-verbaal, een advocaat en een leenauto waren standaard.
Zelfs mijn tijdelijke whip-lash had ik eventueel kunnen declareren.
De huizen waren tot dan toe verwarmd door oliestook en er werd
elektrisch gekookt. In de badkamer hing een gigantische boiler en de
ramen hadden rolluiken. Bij de invoering van het schone aardgas werd
meteen het hele milieu-aspect aangepakt: dubbel glas en vervanging
van de voordeur met alle omringende beglazing. Daardoor begon me
duidelijk te worden dat de Nederlandse aanwezigheid ook welvaart
bracht in de streek, niet alleen voor de autodealers. Er verrees een
modern stadhuis plus bankgebouw, supermarkten werden uitgebreid en
hotels verbouwd. Tijdens ouderweekends was alles bezet en ook de
restaurants zaten dan vol.
Het NAVO- of BFG-kenteken op de privé-auto’s (BFG = British Forces in
Germany) gaf recht op het gebruik van brandstofbonnen. Daarmee kon bij een
beperkt aantal pompen in Duitsland worden getankt met een interessante
korting. Het was een onhandig systeem, maar blijkbaar goedkoper dan het
simpel verhogen van de buitenlandtoelage. Tevens waren aankopen zonder btw
(Mehrwertsteuer) mogelijk, evenals winkelen in de tax-free shop op de kazerne
of bij de Engelsen in Munster, Bergen-Hohne en Verden. Kortom, voor de gezinnen was het er prima uit te houden en bleek het wonen in een ‘getto’ sociaal
en gezellig te zijn, met name wanneer de mannen op oefening waren.
Er bestonden vele verenigingen inclusief toneel, zweefvliegen en duiken, een
manege, een militair kazernevoetbalteam, en voorts het brigadeblad Griffioen.
Daarnaast waren een Nederlandse basisschool, polikliniek, verzekeringsagent,
huisarts en in de kazerne een WZZ-winkel aanwezig.
De zweefvliegclub beschikte over enkele leden met een eigen motorvliegtuig. Tijdens een Open Dag van de kazerne mochten telkens een
paar kinderen uit Nederland meevliegen, totdat een toestel neerstortte
met dodelijk gevolg. Zoiets raakte de hele gemeenschap, evenals ongelukken tijdens oefeningen.
De kennismaking met Bremen, Hamburg, de Harz, Celle, Stade, Passau, Lüneburg, Goslar en vele andere schitterende plaatsen, maakte dat we iets van de
Duitse trots op hun land begonnen te begrijpen. Enkele collega’s uit die periode
hebben meerdere malen een Duitse plaatsing gevraagd en gekregen, of zijn in
het buitenland gebleven tot hun flo (functioneelleeftijdsontslag). Want ook in
Mönchen-Gladbach, Koblenz, Heidelberg, Munster, München, Cloppenburg,
Oberammergau, Mons/Bergen, Brussel, Wenen, Napels, Upavon (noord van
Salisbury) en andere locaties bevonden zich militaire bases, staven, scholen of
ondersteunende diensten, waar bepaalde functies door Nederlandse militairen
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werden vervuld. Daarnaast waren plaatsingen in de VS, Canada en op Kreta
mogelijk, evenals studies bij krijgsscholen in onder meer de VS, Duitsland,
Groot-Brittannië en Frankrijk. En onze militaire attachés bevonden zich over
de hele wereld.
Een der Nederlandse onderwijzers heeft ooit een geromantiseerd boek
geschreven over de ‘toestanden’ in Zeven. Van overspel of pikante
drankparty’s hebben we echter weinig gemerkt en het was zeker niet
erger dan in Den Haag, Brussel of Apeldoorn. Bovendien bleek de
sociale controle groot en zowel de marechaussee als de Duitse politie
deden uitstekend werk. Na enige tijd werd ik uitgenodigd deel te nemen
aan de krijgsraad ‘te velde’ en ontdekte dat bij de dienstplichtigen en
TS-ers toch het nodige mis ging. De meesten waren vrijwillig in Duitsland geplaatst, maar sommigen met de verkeerde motieven.
De rechtbankdossiers werden altijd te laat opgestuurd, zodat ik tot diep
in de nacht zat te lezen voordat de volgende morgen de zitting begon.
Soms waren de verhalen zo triest dat ik een verdachte al genoeg gestraft achtte door de gevolgen, maar een enkele keer moest ik me beheersen om geen verontwaardiging te tonen.
Er waren zonder wereldontvanger bijna geen Nederlandse radiozenders te beluisteren, en NL televisie was helemaal niet te ontvangen, zodat de interesse
voor en kennis van de Duitse samenleving, politiek, cultuur en tv-programma’s
snel toenamen. Ook door de samenwerking met Duitse collega’s raakten we
steeds meer ingeburgerd en ontstonden vriendschappen. Met artillerie-officier
Peter Piwonski heb ik lang contact gehouden. Hij sprak goed Nederlands sinds
een reeks Nijmeegse vierdaagsen en was bereid iedere vraag te beantwoorden.
Peter verklaarde me onder meer een fenomeen van het Duitse gastheerschap. Iedere gast wordt ingedeeld bij een groep waaraan een
begeleider is toegevoegd, doorgaans te herkennen aan zijn uniform of
anderszins. Tijdens het kennismakingsgedeelte mogen de gasten hun
groep, tafel of toegewezen hoek niet verlaten, waarbij de begeleider er
voor zorgt dat iedereen aan de gastheer wordt voorgesteld en ook elkaar leert kennen. Zodra alle denkbare vragen zijn beantwoord en het
officiële welkomstwoord is gesproken, zijn de gasten doorgaans vrij in
hun bewegingen. Het welkomstwoord door een militaire autoriteit kan
onmiddellijk worden gevolgd door een leuke respons of aanvulling van
de hoogste civiele genodigde. Het is bij dit ceremonieel niet ongebruikelijk om kort in te gaan op nationale aspecten van de buitenlandse
aanwezigen. Zo werd ik eens persoonlijk verrast met een humoristisch
exposé over ons koningshuis. Duitse onderofficieren waren eveneens
gewend om als begeleider op te treden en uitleg te geven.
Er bestonden nog andere contacten met de Duitse bevolking, zoals deelname
aan de regionale voetbalcompetitie of de Kennedy-mars, ontvangsten in de
113

officiersmess of thuis, kinderen die naar een Duitse middelbare school gingen
en Open Dagen op de kazerne. Daarnaast was in Bergen-Hohne, in de Engelse
kazerne, en in kazerne Langemannshof een gedeelte van de brigade gelegerd,
zodat er sprake was van een internationale gemeenschap. Alle dienstplichtigen
bezochten een keer het monument Bergen-Belsen, het voormalige oord van
verschrikking, en de meesten ook een heuvel met uitzicht op de IDG waar de
Oostduitse wachttorens, mijnenvelden, Selbstschiessanlagen en ‘prikkeldraadmuur’ een beklemmende indruk maakten.
Een van de artilleriestellingen bij Munster had de bijnaam ‘Russisch
kerkhof’. Het was een herinnering aan de nabijgelegen herdenkingsplaats waar tijdens WO II ongeveer 16.000 Russische krijgsgevangenen ’s winters in de open lucht werden doodgehongerd.
Hoe de Duitsers privé dachten over al die buitenlandse troepen en gezinnen, is
moeilijk te zeggen, maar tijdens oefeningen waren we overal welkom en het
was geen uitzondering dat aan de officieren een slaapplaats in een boerderij of
landhuis werd aangeboden. Of dit eveneens voor de Britten gold, weet ik niet.
Hun landstrijdkrachten in Duitsland werden doorgaans aangeduid met BAOR
(British Army of the Rhine). Dit ‘Rijnleger’ had bepaalde gewoonten van een
geallieerde bezettingsmacht nog niet afgeleerd, zoals bij oefeningen regelmatig
werd gedemonstreerd.
De dichtstbijzijnde Amerikaanse kazerne bevond zich in Garlstedt, niet ver van
Bremerhaven. Daar waren M109-onderdelen verkrijgbaar...
Degenen die niet in het ‘getto’ van Zeven gingen wonen, waren zeer
welkom in de betreffende dorpsgemeenschap, op voorwaarde dat ze
zich aanpasten. In de plattelandsdorpen bestaan lokale gewoonten, zoals het Frühschoppen en de open-deur-gastvrijheid. Het laatste houdt
in dat buren onuitgenodigd op de ‘koffie’ komen, waarbij de blije gastheer geacht wordt ook iets te ontkurken. Het Frühschoppen (11-uurtje)
vindt meestal in het weekeinde plaats en begint vroeg met een flinke
wandeling of rondrit, soms begleid door muziek, daarna zonodig een
‘ontbijtpauze’ dan wel vloeibare versnapering onderweg, om steevast
te eindigen met een vrolijk drinkgelag in een Kneipe, Bierstube of een
Gasthof. Dit laatste was hoofdbestanddeel van het gebeuren.
Jaarlijkse feesten van de schutterijvereniging of de brandweer waren
nauwelijks minder vermoeiend om aan deel te nemen.
In Munster-Süd bestond de mogelijkheid om gasten en waarnemers van dichtbij
te laten kennismaken met de vuuruitwerking van artillerie. In een bunker was
een aantal kijkspleten aangebracht met uitzicht op het demonstratiedoel dat ca.
100 meter van de bunker lag. Het was ijzig koud en vóórdat onze genodigden
van de brigadestaf arriveerden, stookte ik de aanwezige oliekachel eens flink
op, niet wetend dat de pijp was verstopt door een vogelnest. Dat bleek snel
genoeg, maar toen stond de bunker al vol rook die nog niet geheel verdwenen
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was bij aankomst van de bezoekers. Deze zeiden echter niets, ook niet over het
bonsen op de stalen deur tijdens het uitwerkingsvuur. Bij het openen van die
zijdeur bleek een ontdane lijnploeg te zijn gearriveerd, die door het vuur werd
verrast omdat men vergeten had hun verplaatsing te melden via de radio.
Er was alleen een granaatscherf door het zeil van de 1-tons lijnwagen gegaan ...
Een andere ‘krent’ in de oefenpap bestond uit het verkennen met een
helikopter of zgn. camouflagecontrole vanuit de lucht. Bij de afdelingen
werd een Aanvraag lichte vliegtuigen niet snel gehonoreerd, maar voor
een brigadestaf lag dit anders. Wel diende bij de afdelingscommandoposten een helilandingsplaats gereed te zijn, te markeren door een
grote H met behulp van witte seinlappen op de grond.
Lichte vliegtuigen werden eveneens gebruikt om - op aanvraag - een
sproeiaanval met chemische strijdmiddelen na te bootsen. De simulatie
van een kernwapenexplosie vond plaats met behulp van een vat vol olie
en benzine plus een blokje springstof. Het ‘paddestoeltje’ dat daardoor
ontstond, kwam nog geen 30 meter hoog en van een schokgolf of lichtflits was al helemaal geen sprake.
Tijdens een van mijn laatste (geleide) oefeningen bij de brigadestaf, waaraan de
complete brigade deelnam, deed zich een aantal incidenten voor. Omdat ik was
opgenomen in een dienstploeg en tevens beschikbaar moest zijn voor planning
en vuursteuncoördinatie, zag ik nauwelijks mijn slaapzak. En als zich een gelegenheid voordeed, lag ik liever in de buitenlucht op een stretcher dan in een
bedompte varkensstal. Een onverwachte opdracht van de oefenleiding om kernwapendoelen te plannen, kwam me niet erg realistisch voor gezien het gebrek
aan geschikte doelopsporingsmiddelen op brigadeniveau.
Indien het alleen om de analyse voor een in te zetten kernwapen te
doen was, dan had dat nog gekund, want ik had alle spullen bij me.
Echter, op voorwaarde dat de doelen bekend zijn (gemaakt) en een
onafhankelijke controle van de berekeningen plaatsvindt, bijvoorbeeld
door de S3 van de afdeling. De eerste voorwaarde kon nog wel met
hulp van de inlichtingenofficier (S2) van de brigade worden ingevuld,
maar die liet het afweten. Op mijn vraag of het slechts om een spelletje
ging, kwam geen duidelijk antwoord. Om de knoop door te hakken
vertelde ik de brigade-S3 dat mijn ‘feuttijd’ (KMA-ontgroening) reeds
lang voorbij was en dat hij aan de divisie kon melden, dat ik er geen
zin in had zonder een tweede man of eerst een paar uren te hebben
geslapen. Er kwam geen reactie ... althans, niet meteen.
De brigade-S3, overste Brackel, had blijkbaar zelf een soort strafmaatregel
bedacht. Omdat de afdelingscommandant, overste Folmer, hem eerder had
ontraden de afdeling in te zetten voor het bestrijden van luchtgelande eenheden,
gaf de S3 alsnog een opdracht aan mij. Ik mocht de afdelingscommandopost
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duidelijk maken dat er geen ontkomen aan was, toen zich in het draaiboek van
de oefening een dergelijke landing voordeed.
De vijandelijke eenheid had een brug bezet op zo’n 40 km achter de voorste
lijn, zodat de batterij tenminste 15 km moest verplaatsen om het doel te kunnen
bevuren. Het stafelement met vuurregelingscentrum kon volstaan met een
normale achterwaartse verplaatsing naar het volgende stellinggebied, indien
nodig vanwege de radioverbinding met de waarnemers of de batterij. Op mijn
aandringen stemde de brigade-S3 ermee in dat één batterij, met een vrc van de
afdeling en enkele waarnemers van de brigadereserve toereikend moesten zijn.
Of overste Brackel al wist wat er zou gaan gebeuren of niet, in ieder geval verklaarde de divisiestaf de ingezette batterij ‘dood’, omdat de brigade had verzuimd enkele luchtverdedigingsmiddelen mee naar achteren te verplaatsen. De
onbeschermde batterij zou zijn aangevallen door antitankhelikopters en daardoor uitgeschakeld. Nadat ik kon aantonen de opdracht eerst te hebben aangevochten, trachtte men het ‘verwijt’ hierover bij de afdeling neer te leggen, maar
dat was iets te doorzichtig. De brigadestaf had namelijk een mortierpeloton
kunnen aanwijzen of wachten tot de hele brigade tijdens het lopende ‘gevecht’
naar achteren was geschoven.
Diende echter tegen elke prijs te worden voorkomen dat de brug werd
opgeblazen of lang in vijandelijke handen zou blijven, dan had een
belangrijk deel van de brigadereserve met bijbehorende luchtafweermiddelen meteen ingezet moeten worden, naast de batterij.
Een beslissing waarin de divisie eveneens een rol zou kunnen en moeten spelen, want er bestond ook nog zoiets als een divisiereserve.
Vervolgens was de brigadestaf zelf aan de beurt. Op de laatste nacht van de
oefening, terwijl bijna iedereen sliep, kwam de oefenleiding de commandopost
binnen met een laatste planningsopdracht. Als hoofd dienstploeg had ik een
schema van de slaapplaatsen en kon na een kwartier melden dat ik iedereen had
laten wekken. Alleen de S3 ontbrak aanvankelijk, want hij had niet kunnen geloven dat de oefenleiding zo’n streek zou uithalen en was pas overtuigd toen hij
voor de tweede keer werd gewaarschuwd. Tegen dagaanbreken was het nieuwe
operatiebevel gereed en kort daarna kwam het bericht door: ‘einde oefening’.
Ik meldde mij terug in de afdelingscommandopost en viel daar tijdens de evaluatiebespreking prompt in slaap. Die middag kreeg overste Folmer te horen
dat de brigadecommandant tevreden was over het tactische optreden van de
afdeling; er werd daarna een biertje op gedronken, misschien wel twee...
Het jaar als briglso zat er bijna op. Mijn opvolger, Jan Koster, werd nagenoeg
meteen voor een aantal maanden naar Libanon uitgezonden, zodat ik als S3 van
de afdeling beslist geen last kreeg van verveling. Met enkele KMA-jaargenoten
bij de andere brigade-eenheden onderhield ik inmiddels goede contacten en het
verblijf in Duitsland beviel ons steeds beter. De dreiging van aanslagen tegen
NAVO-kazernes hield ons niet echt bezig, in tegenstelling tot de Britten.
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Hoofd sectie S2/3 (1982 - 1985)
Bij de overplaatsing van Ferdi de Konink, terug naar Nederland, was ik reeds
een eind ingewerkt in zijn functie. Mijn eerste dag als sectiehoofd begon in
1982 helaas met een drama. Bij een demonstratie tijdens het ouderweekend
werd gebruik gemaakt van een rookhandgranaat. Een jonge sergeant die als te
evacueren oefengewonde veel rook had binnengekregen, mocht na een paar
dagen medische observatie met verlof naar Nederland. Daar kreeg hij ernstige
longklachten en overleed in het ziekenhuis van Oosterhout. Met name voor zijn
ouders was dit verschrikkelijk en overste Bruurmijn kon hen nauwelijks troost
bieden voor het verlies van hun enige zoon.
Tijdens de verlofperiodes reden we meestal naar Nederland, mede vanwege mijn kinderen. Daarnaast werden trips naar de Harz, Passau en
Freudenstadt gemaakt. In de Harz werd door de afzonderlijke batterijen jaarlijks een gezellige skiweek georganiseerd, waaraan we deelnamen. Niet om te skiën, maar om te helpen in de keuken en te wandelen.
Als speler van het kazernevoetbalteam werden bezoeken gebracht aan
plaatsjes in de regio, en ook de BFG-kentekenplaat moest - na een
autokeuring door de TüV - elders worden afgehaald. Dergelijke ritten
boden een afwisselende kennismaking met de prachtige landschappen
van West-Duitsland. De stilte, ruimte, natuur en vooral de typische
sfeer op mistige herfstdagen pasten op een bijzondere wijze bij de
bouwstijl van de huizen en het karakter van de stadjes en dorpen.
Het werk was veeleisend en de weken vlogen voorbij. Oefeningen, schietseries,
maandprogrammabesprekingen, jaarplanning, stafoverleg, verkenning van de
oorlogslocaties, steunverlening, afdelingstesten, batterijtesten voorbereiden en
uitvoeren, commandanteninspecties, vaste orders, sport en de aanpassing van
operatiebevelen waren vaste ingrediënten. De afdeling kon rechtstreeks zaken
doen met de Kommandantur in Munster om oefen- en schietterreinen, ook voor
de LAW, te reserveren. Andere oefenterreinen en de kazerneschietbanen waren
eveneens beschikbaar, mits het juiste papierwerk werd verricht. Een schietorder
voor Munster-Süd kon meer dan twintig bladzijden omvatten.
Alle papieren communicatie moest nog op een schrijfmachine worden
getypt. Stencillen was normaal, maar de kopieermachine deed al zijn
intrede (of moet het zijn: haar intrede, gezien de bijnaam ’konijn’?).
Aanvankelijk was er slechts één kopieerafdeling op de kazerne, waar ik
het liefst zelf even heen wandelde om wat buitenlucht op te snuiven. Bij
mooi weer in het weekeinde zat ik in onze achtertuin te typen, hetgeen
de zondagmiddagrust lichtelijk verstoorde. We hadden aan één kant
buren, maar die beklaagden zich er nooit over en vroegen alleen: is het
voor de dienst of de NOV? Mijn echtgenote voelde zich uitstekend op
haar gemak binnen de Nederlandse gemeenschap en onze vriendschappen - ook met onderofficieren en hun echtgenotes - breidden zich uit.
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Het gebied in de Salzwedeler Bogen en tussen het ElbeSeitenkanal, de Ilmenau
en de Weser had geen geheimen meer voor de ‘zigeuner’afdeling uit Seedorf.
In die periode werden het stafechelon en de vuurmondbatterijen steeds meer
toegesneden op de vuursteun aan het vertragende gevecht van de brigade.
De afdelingscommandopost was in twee stukken opgedeeld en elk ‘stafechelon’ werd voorzien van een afdelingsvuurregelingscentrum plus ‘eigen’ staffunctionarissen. Op die wijze kon vanuit twee gescheiden locaties de afdeling
continu worden aangestuurd, waarbij het stand-by echelon de taken van de
actieve commandopost probleemloos overnam zodra dit echelon zich moest
verplaatsen. De batterijen opereerden bij voorkeur zo ver uit elkaar, dat elke
batterij over een eigen verplaatsingsroute beschikte en een tussengelegen batterijstellinggebied door iedere batterij kon worden betrokken. Een dergelijk
stellinggebied bevond zich tussen twee achter elkaar gelegen afdelingsstellinggebieden die elk geschikt waren voor tenminste twee vuurmondbatterijen.
De achterwaartse ‘sprongen’ die zo gemaakt konden worden, omvatten verplaatsingen over 5 tot 10 km. Een stafechelon maakte ‘sprongen’ van 10 tot 20
km en passeerde daarbij meestal het andere, actieve, echelon dat de taken had
overgenomen. Een stafechelon dan wel de gevechtstrein kon eveneens gebruik
maken van (beschikbare) tussengelegen stellinggebieden.
De toepassing van een verlengde schietbuis voor de M109 gaf later een
geringe toename van de dracht, waardoor de vuur‘overlap’ tussen de
batterijen verbeterde, maar dit was niet toereikend voor intensieve
gwsb (bestrijding van vijandelijke grondwapensystemen). Daarvoor
waren vuurmondsystemen met een effectieve dracht van ca. 30 km benodigd in plaats van 16-20 km, en (eindgeleide) projectielen met
pantserbestrijdingscapaciteit. De Amerikanen beschikten al over het
CLGP (cannon launched guided projectile), doch daarbij moest een
grond- of luchtwaarnemer het doel kunnen ‘aanstralen’ met een laser.
Het is duidelijk dat het opsplitsen in dienstploegen, verdeeld over twee locaties,
niet méér rust bracht maar wél maximale continuïteit. Daarnaast konden zo bepaalde (neven)taken - zoals een juistheidsvuur (registratie, eventueel met een
doelengebiedbasis), het werken met een steunende mortieropsporingsradar
(MOR) dan wel met een tijdelijk toegewezen afdeling in vuurversterking, of de
vuursteun aan een vooruitgeschoven verkenningseenheid - zonodig aan het
‘rustende’ stand-by echelon worden opgedragen. Bovendien moesten stafofficieren kunnen worden vrijgemaakt voor besprekingen en bevelsuitgiftes bij de
brigade, een te doorschrijden eenheid of het ArtillerieRegiment.
Toen ons tijdens een tactische test een fictieve MOR werd toegewezen,
koppelden we deze aan de fictieve (p.m.) afdeling in vuurversterking.
Deze 155mm-afdelingen van de divisie-artillerie beschikten zelf over
slechts twee waarnemingsgroepen. Het testteam was boos, maar kon
niet ontkennen dat het een reële oplossing betrof. Belangrijker was dat
er bij gwsb een duidelijke veiligheidslijn ter bescherming van eigen
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troepen werd aangegeven op de stafkaart. Het feit dat deze stippellijn
werd voorzien van een Nederlandse afkorting (VL) toont aan hoe
weinig ínternationaal de artillerie toen was.
Om de kwetsbaarheid van de vuurmonden te verminderen, zowel voor luchtaanvallen als vijandelijke artilleriebeschietingen, werd gezocht naar een ‘open’
batterij-ontplooiing, waarbij de onderlinge afstand tussen de vuurmonden
tenminste verdubbeld werd. Het verspreid opstellen van twee secties met elk
drie vuurmonden had bovendien als voordeel dat méér locaties geschikt waren
om de batterij eenvoudig en snel in stelling te brengen, ook in moeilijk terrein
of bij duisternis. Tijdens een schietproef vanuit twee open sectiestellingen konden onze waarnemers geen verschil ontdekken tussen het uitwerkingspatroon
van een normale opstelling (lazy W) en van de open batterij met toepassing van
een simpele stellingcorrectie.
Een computerberekening van de toe te passen stellingcorrecties voor iedere
vuurmond zou nog eenvoudiger en nauwkeuriger zijn geweest. Deze wijze van
optreden stond echter niet in de voorschriften, dus werd er kritisch naar onze
afdeling gekeken, met name naar aanleiding van publicaties.
Artikelen over het vakgebied waren sinds kort - naast de Sinte Barbara
- ook mogelijk in het Spinneweb, een uitgave van het AOC. Majoor de
Konink was de initiatiefnemer en het resulteerde in een serie discussiestukken onder meer over mortiervuursteun, artilleriesteun aan het vertragend gevecht en zonodig aan het verkenningsbataljon, en over de
open batterij. In totaal zou ik vier maal zijn voetstappen drukken: als
hoofd sectie S2/3, commandant 129e Afdeling Lance, daarna als laatste
S3 van de legerkorpsartilleriestaf en indirect als hoofd sectie Plannen AOC. Hoewel hij in het algemeen meer een doener was, zoals veel bekwame artilleristen, toonde hij in ruime mate begrip voor nieuwe ontwikkelingen. Verder trad hij naar mijn indruk niet graag op de voorgrond, maar was een goed klankbord en uitstekend collega.
Een andere ‘voorganger’ is Han den Hertog geweest: eerst in de
functie van brigadeliaisonofficier en veel later als commandant van de
provincie Zuid-Holland. Hoewel we over veel dingen hetzelfde dachten,
heb ik met hem enkele meningsverschillen gehad.
Misschien hadden we nóg beter moeten uitleggen wat de redenen waren van
dergelijke interne experimenten, maar voor de afdelingsstaf was het allemaal
zo simpel en vanzelfsprekend dat we méér moeite niet echt nodig vonden. Het
liefst hadden we het Duitse voorbeeld gevolgd, waar met de Lehrbrigade nieuwe concepten en organisaties konden worden geëvalueerd.
De stellingen van waaruit met open batterij werd gevuurd - in dit geval drie
stellingen met elk twee vuurmonden - kregen op een dag onverwacht bezoek
van generaal Brüning die verbaal zijn misnoegen uitte en vervolgens op zoek
ging naar de eveneens aanwezige legerkorpscommandant, generaal Loos.
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Hoewel die zelf van de artillerie afkomstig was, werd aan de afdeling een
verbod opgelegd. Overste Bruurmijn kon niet anders dan gehoorzamen, echter
met de volgende waarschuwing: Als er straks iemand op de ‘knop’ drukt (omdat het menens is), kan niemand van mij verwachten dat mijn afdeling
zal optreden als de artillerie van Napoleon.
Tijdens artillerieschietoefeningen in de winter moest het vuren vaak worden
gestaakt wegens mist. De goede verstandhouding met de Duitse partnerafdeling
zorgde er evenwel voor, dat we dan op aanvraag konden beschikken over een
RATAC. Met deze radar op een gepantserd voertuig werden vooral bewegende
gronddoelen opgespoord en gevolgd, en tevens (eigen) projectielinslagen waargenomen. Het systeem was zo betrouwbaar dat optische waarneming van de
vuren uit schietveiligheidsoverwegingen, niet noodzakelijk was. Door een serie
schoten af te geven bleek zelfs een registratie mogelijk. En het bepalen van een
batterijtrefferbeeld ging eveneens eenvoudig. De beroepsonderofficier die de
radar bemande, bewees ons tijdens een internationale tactische oefening het
grote belang van dergelijke middelen.
Deze oefening Spear-Point speelde zich af in de omgeving van Goslar
met troepen van vier nationaliteiten. De versterkte 41e (NL) Pantserbrigade werd geacht, als onderdeel van de 3e (GE) Panzerdivision, een
aanvallende WP-eenheid voor te stellen, terwijl Britse eenheden de
verdediging voerden.
In de nacht voorafgaande aan een eigen brigade-aanval over een brede
waterhindernis, zag de RATAC-bedienaar een opvallend aantal ‘vijandelijke’ Britse tanks verdwijnen in een boscomplex op de andere oever,
niet ver van de opmarsroutes van de brigade. Dit werd aan de brigadestaf gemeld en daar vervolgens genegeerd, want ‘hoe kon de afdeling
dit weten’. Met in mijn herinnering de listen van de Britse instructeurs
tijdens de kaartoefeningen in Sennelager, liet ik nogmaals de brigade
waarschuwen. Wederom zonder enig resultaat, helaas, want het was de
ideale gelegenheid geweest om - na toestemming van de brigadestaf met de verschietbare mijnen van de LARS enkele bijzonder vervelende
mijnhindernissen aan te brengen. Toen de volgende dag de eigen tankeenheden diep waren doorgedrongen in ‘vijandelijk’ gebied, kwamen
de Britse tanks massaal achter hun rug uit het boscomplex te voorschijn. Tevens dreigden de bruggen over de waterhindernis te worden
geblokkeerd voor de eigen steunende eenheden en de brigade-reserve.
Om deze afgang te beperken werd door de hulpleiders een ‘ijskast’ opgedragen, zodat de situatie kon worden ontward.
Het voorval leerde de afdeling een andere les. Doordat wij de verborgen vijandelijke tanks op het RATAC-radarscherm veel eerder zagen bewegen dan de
brigade-eenheden in het veld, had ik de Duitse liaisonofficier van een afdeling
‘in vuurversterking’, min of meer opgedragen met zijn getrokken vuurmonden
antitankopstellingen in te nemen op de andere oever. Dit had het optreden van
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de brigade moeten redden, uiteraard met grote ‘verliezen’ bij de Duitse batterijen. Tot mijn verontwaardiging weigerde de majoor, want hij had geen toestemming van zijn ArtillerieRegiment. Tevens begreep ik waarom ze iemand
met die rang hadden gestuurd; de Duitse artillerie hield zich blijkbaar niet helemaal aan de NAVO-terminologie en hanteerde voor de beoogde tactische
steunverhouding een eigen begrip: auf Zusammenarbeit angewiesen.
Hun interpretatie daarvan was ongeveer as/vv (in algemene steun en vuurversterking). Daarmee werd het misverstand me duidelijk, want zo bleven Duitse
commandanten baas over hun eenheden en was van een (operationele) onderbevelstelling als Feuerverstärkung bij een NAVO-partner dus geen sprake.
Omdat de situatie zich in werkelijkheid exact zo had kunnen voordoen,
speelde ik het spel hoog en wees hem erop dat er slechts één route
geschikt was om zijn batterijen naar de overkant te verplaatsen, maar
dat de brug daarin te licht was voor onze M109’s. Zo kon gezichtsverlies worden voorkomen, maakte ik hem duidelijk, omdat ik me
anders genoodzaakt zag bij mijn afdelingscommandant het vertrouwen
in de onduidelijke steunverhouding op te zeggen. De majoor schikte
zich in het onvermijdelijke: zijn hogere staf te moeten uitleggen dat die
Nederlandse majoor nogal geïrriteerd was. De Duitse FH70- batterijen
ronkten vervolgens naar de brug, trokken erover en namen antitankposities in. Misschien had ik formeel ongelijk met deze bluf, maar het
‘overleven’ van de brigade hing ervan af. Later hoorde ik dat de stuksbedieningen het een uitdaging hadden gevonden, omdat deze tanks
‘echte’ doelen vormden.
Overigens werd bij gelegenheid van een schietserie door de afdeling zelf met
directe richting geschoten op een van de schietbanen voor tanks in Hohne.
Eén maal werd daarbij een tankbemanning uitgenodigd om een proef te doen
met hun moderne nachtzichtapparatuur. De bedoeling was dat een batterij rookprojectielen afvuurde en de tank door die rook heen een doel zou opsporen met
zijn warmtebeeldkijker. Tot mijn ongenoegen kwamen echter vier tanks op
low-loaders naar onze baan, werden afgeladen en reden naar de schietpunten.
Vervolgens liep het ‘feestje’ enigszins uit de hand. Rook was er genoeg, met
name van de vurende M109’s die over een speciale richtkijker voor vlakbaanvuur beschikten. Ik was woedend, vooral op mezelf, betreurde het de afspraken
niet op papier te hebben gezet en vroeg me af wat de proef had gekost. Volgens
de tankcommandanten konden ze dwars door de rook heen kijken, maar voor
mij was dat nauwelijks overtuigend.
Het schieten op tankdoelen met de LAW (light antitank weapon) was
een uitzondering, omdat slechts enkele scherpe LAWs per jaar hieraan
mochten worden gespendeerd. Daarbij werden ook ‘techneuten’ ingezet en kreeg ik respect voor de veelzijdigheid van onze onderofficieren
als instructeur. Het technische personeel beschikte over een grote motivatie en vond het niet ongewoon om een hele nacht door te sleutelen.
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Andere afleidingen tijdens schietoefeningen hadden te maken met onze Duitse
artillerievrienden. Dat kon variëren van een gezamenlijke borrel tot een bezoek
of deelname aan hun schietdemonstraties.
Na een dergelijke uitnodiging had ik laten weten alleen te zullen komen als het
in ons afdelingsprogramma paste. Het paste niet helemaal, waardoor ik tien
minuten te laat, in gevechtspak en compleet omgehangen op het aangegeven
demonstratiepunt arriveerde. Niet alleen van de zelfgebouwde tribunes vol met
militaire en civiele gasten, raakte ik onder de indruk, maar vooral van het feit
dat men op mij had gewacht en dit vanzelfsprekend vond. Bij een andere gelegenheid zou een van onze batterijen deelnemen aan zo’n artilleriedemonstratie.
Doordat ik had nagelaten ons veiligheidssysteem uit te leggen,
ontvingen we op het laatste moment slechts één set doelencoördinaten
voor het vuurregelings-centrum. Die hadden daar snel gekopieerd
moeten worden voor de veiligheids-officier. Door mijn fout waren de
berekeningen van de voorbereide vuren niet tijdig gereed voor zijn
controles en werd het ‘meeschieten’ bij de helft van de Duitse vuren
een fiasco. Nog verwijt ik mezelf in dit geval te weinig invloed op de
gang van zaken in het vrc van de afdeling te hebben uitgeoefend.
Deze houding om niet alles zelf te regelen en te vertrouwen op het gezond
verstand van anderen, paste goed bij het karakter van de afdeling. Soms
resulteerde dat in schade en schande, zoals na een Koninginnebal. Van het
ArtillerieRegiment had ik een schitterende plafondversiering geleend, maar
iemand kwam op het idee om de uit-einden vast te spijkeren. De scheuren en
gaten die het gevolg waren, kostten de afdeling 200 mark.
Het liefst maakte ik mezelf misbaar, vervangbaar, door zaken zodanig voor te
bereiden dat de uitvoering geen verdere toelichting meer behoefde of ter
plaatse naar bevind van zaken kon worden aangepast. Auftragstaktik dus.
Dit was een automatisch gevolg van de keuze voor twee gescheiden stafechelons die onafhankelijk van elkaar en van de aanwezigheid van de S3
moesten kunnen werken. Misverstanden over details, afwijkingen en ook
regelrechte fouten nam ik op de koop toe ter leringhe ende vermaek.
Maar tegenover onze Duitse collega’s was toch meer zorgvuldigheid vereist.
Daartoe trainde het vuurregelingscentrum in de Duitse procedures voor vuuraanvragen, vuuropdrachten en verzoeken om extra vuur.
Hoewel hierop nooit toespelingen zijn gemaakt, waren we vermoedelijk vaker
gast dan gastheer, bijvoorbeeld bij de SteBarbara-viering. Om iets terug te
doen, ook voor het lenen van de RATAC, werden door ons uitnodigingen verstuurd voor het Koninginnebal en afdelingsfeesten.
Een Duitse Barabaraviering is een gezamenlijke aangelegenheid van
officieren en onderofficieren, waarbij vooral de oudere onderofficieren
over een veel grotere dosis humor beschikken dan gewoonlijk aan
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Duitsers wordt toegeschreven. Het is echter niet de bedoeling om de
volgende dag nog op het voorgevallene terug te komen; dan zijn de
verhoudingen weer ‘normaal’.
De sfeer van een Koninginnebal voorafgaande aan Koninginnedag,
met dames in het ‘lang’ en de heren in hun gala-uniform of smoking,
was uniek. De volgende morgen werd altijd een bijzondere vlaggenparade gehouden, waarbij het de paradecommandant soms viel aan te
zien dat het laat geworden was...
Overigens waren dan de gezinnen aanwezig en dronken we daarna
gezellig koffie in de mess, waarbij een oranjebitter werd geschonken.
De toespraak door de kazernecommandant of de mess-president, de
feestelijke muziek en het saamhorigheidsgevoel waren later voldoende
redenen om in Den Haag, Havelte, Apeldoorn en Breda present te zijn.
Tijdens schietoefeningen bracht ik met de briglso een beleefdheidsbezoek aan
de partnerafdeling in Munster. Op een maandagochtend dronken we bij de
‘stellvertretender Batallionskommandeur’ tevens S3 in diens bureau een kop
koffie. De stekende hoofdpijn die ik al had, verplaatste zich onmiddellijk naar
mijn maag en de enige redding was een duik naar de vensterbank. De rest zal ik
de lezer besparen, maar er zijn weinig NAVO-officieren die zo uit een Duits
kazerneraam hebben gehangen. De majoor reageerde uiterst hoffelijk met een
telefoontje naar de arts om wat hoofdpijnpoeders te laten brengen, die eigenlijk
niet meer nodig waren. En over het schoonmaken van de vensterbank behoefde
ik me niet te bekommeren.
Gelegenheid tot onschuldig vermaak was er meestal genoeg als de
afdeling in bivak L verbleef. In kamp Trauen liep dat soms een beetje
uit de hand en werd er een ‘barakkenrace’ gehouden: door het raam
naar buiten, over het dak en dan snel door het tegenoverliggende raam
weer naar binnen, etc. Een vrolijke militaire serenade voor het stenen
stafgebouw van de Nederlandse schietseriecommandant, werd door de
kolonel echter niet op prijs gesteld.
De ‘afstand’ tussen de parate eenheden en de rest van de krijgsmacht was in die
jaren groot. Het comfort voor hogere commandanten en bezoekers, in de vorm
van hotelverblijf en vervoer met chauffeur, ontaardde soms in het gebruik van
dienstauto’s voor privé ritten of het legeren van vrouwelijke chauffeurs
(MILVA’s) in hotelaccommodatie. Burgers vanuit de DMKL, die altijd met z’n
tweeën kwamen (voor de gezelligheid of vanwege de reisdeclaratie?) en in
restaurants aten, ontmoetten soms wantrouwen over het doel van hun aanwezigheid. Vaak terecht, maar niet altijd, want ook militairen probeerden een
dienstreis zo gezellig en ‘voordelig’ mogelijk te maken. Het declaratiesysteem
voor het gebruik van eigen auto en het (niet) verantwoorden van overnachtingskosten lokte dit bijna uit.
De afdeling werd af en toe ingeschakeld bij ontvangsten van (buitenlandse)
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gasten te velde, zoals militaire attachés die vanuit Den Haag een schietserie bezochten. Doordat borstzakemblemen met afdelingssymbool, schildjes, Barbarabeeldjes en gegraveerde tinnen borden of bekers al normale attributen waren
geworden - evenals reversspeldjes, gegraveerde koppelgespen en kruiken
Barbarabitter - had de afdeling geen gebrek aan relatiegeschenken. Bij een
demonstratie van de spoedstellingname stond een delegatie, waaronder een
Chinese generaal, in een verwarmde tent te luisteren naar de toelichting. Hun
ogen leken daarbij meer gericht op de snuisterijen dan op de voorbijscheurende
vuurmonden.
Andere demonstraties omvatten de vuuraanvraag en -uitwerking van
verschillende kalibers, zoals in oefeningen ‘Barrage’ spectaculair werd
getoond. In Oldebroek maakte een dergelijk ‘all available’ vuur met
alle beschikbare afdelingen weinig indruk toen, na het optrekken van
het stof, een groep herten rustig wegwandelde uit het bevuurde gebied.
Een gezelschap ‘artillerieveteranen’ bezocht in Munster-Süd een schietende
batterij, althans dat was de bedoeling. Maar het eerste schot uit de stellingen
mocht pas worden afgevuurd na toestemming van de Kommandantur. Terwijl
alles veilig was gemeld en de tijd verstreek, hoorde ik vanuit andere stellingen
vuren en besloot niet langer te wachten. Onze veiligheidsofficier was uiteraard
boos op mij, maar ik had inmiddels een dikke huid gekregen. Het vele wachten
was soms funest voor de oplettendheid van het (veiligheids)personeel en voor
de motivatie van de stuksbedieningen. Bij een Duitse demonstratie voor VIPs
kwamen eens projectielen op de hoofdtribune terecht met meerdere dodelijke
slachtoffers.
Waar ergernis over (te) strenge veiligheidsmaatregelen toe kan leiden ondervond enkele jaren later de commandant van de 42e Afdeling. Overste Mammen
had net een brief geschreven om die maatregelen enigszins te versoepelen, toen
zijn afdeling een HE-projectiel deponeerde nabij een appartementengebouw in
Munster. Niemand raakte gewond, maar de discussie was meteen geëindigd.
Ongevallen met munitie waren gelukkig schaars, doch meestal ernstig.
Het drama in het ASK, waarbij een instructeur per abuis een scherpe
mijn demonstreerde met vele doden tot gevolg, gaf aanleiding alle
munitieveiligheidsaspecten nog eens tegen het licht te houden. Daarnaast waren er slachtoffers te betreuren bij voertuigongelukken, met
name in het donker of door te dicht achter elkaar rijden in stofwolken.
Gezond verstand was vaak belangrijker dan al die instructies.
De tactische veiligheidsmaatregelen voor oorlogstijd hadden betrekking op de
identificatie van eigen troepen (wachtwoord, voer-/vliegtuigherkenning e.d.),
de geheimhouding van geclassificeerde informatie (ook bij het radioverkeer),
het voorkomen van eigen artillerievuur op onze voorste eenheden, het zo veel
mogelijk verminderen van de eigen kwetsbaarheid, een effectieve nabijbeveiliging, ook tijdens verplaatsingen, en het belemmeren van de vijandelijke doel124

opsporingsmogelijkheden bijv. door camouflage. Binnen de afdeling werd daar
veel aandacht aan besteed en bepaalde (tactische en technische) afspraken waren vastgelegd in de Vaste Orders - oorlogstijd.
Eén aanwijzing betrof de optie om, in situaties dat de vijandelijke artillerie telkens onze stellingen wist op te sporen met behulp van onze projectielbanen, gebruik te maken van de hoogste lading. Omdat een afschrift van deze vaste orders bij de brigadestaf aanwezig was, werd het bestudeerd door de brigadecommandant die niet erg ingenomen was met de afdelingscommandant.
Als een schoolmeester ging deze generaal tijdens oefeningen van de afdeling
het personeel overhoren ten aanzien van hun functies en kennis van richtlijnen.
Zijn (negatieve) bevindingen meldde hij daarna aan overste Bruurmijn die daar
natuurlijk erg ‘blij’ mee was... Het is dan ook niet meer goed gekomen tussen
die twee; uiteindelijk liep het zo hoog op dat de afdeling zelfs niet werd genoemd in de afscheidstoespraak van deze brigadecommandant. Helaas was hij
niet de enige, zoals nog zal blijken.
Een vijandelijke radar die onze projectielbanen kan ‘inmeten’, heeft de
mogelijkheid om de oorsprong daarvan op de grond te bepalen, waardoor de plaats van de stelling bekend is. Daarin zit een systematische
nauwkeurigheidsfout die groter wordt naarmate de baan vlakker is. En
vlakkere banen ontstaan indien met de maximale lading wordt gevuurd.
In vredestijd dient deze ‘wetenschap’ geen enkel belang. In oorlogstijd
zou namelijk de S3 of hoofd dienstploeg opdracht moeten geven voor
deze maatregel; niet alleen vanwege de schietbuisslijtage, maar ook
omdat het verbruik van hoge ladingen sterk toeneemt.
Het hoofd van de actieve dienstploeg in de afdelingscommandopost had een
belangrijke taak en grote verantwoordelijkheid. Bij tactische oefeningen mocht
zelfs de afdelingscommandant diens beslissingen niet zondermeer overrulen.
We trainden immers voor oorlogstijd met de batterijen zo dicht mogelijk achter
de voorste lijn. En zonder het gevecht ‘mee te lezen’ was het gevaarlijk om een
batterij te laten verplaatsen of het gevecht over te dragen aan het stand-by echelon. Desondanks dreigde door de grote routine en normale ‘gezellige’ drukte in
de commandopost wel eens informatie verloren te gaan. Om die reden was er
een vast protocol voor de overdracht tussen de dienstploegen en begaf ik me
regelmatig naar het stand-by echelon om van daar de gang van zaken in het
actieve echelon te monitoren en me voor te bereiden op de tijdelijke overname
van het artilleriegevecht. Op die manier werd ik op de hoogte gehouden, zonder
telkens in de actieve commandopost te verschijnen. Ingrijpen moest dan soms
noodgedwongen via de radio, waardoor de andere ‘stations’ op dat net konden
meeluisteren. Niet erg elegant, maar in de afdeling was geen plaats voor tere
zieltjes. De (staf)onderofficieren verkregen en toonden in dit kader een hoog
professioneel niveau, waardoor een aantal van hen de officiersrangen bereikte.
Gezien de breedte van het toegewezen brigadevak en de terechte veronderstelling dat in voorkomend geval er geen extra afdeling (in vuur-

versterking) beschikbaar zou zijn, werden de batterijen zoveel mogelijk
in de breedte ontplooid met maximale schootsvakken voorbij de voorste
lijn en tevens op de flanken (vakgrenzen). Daar waren namelijk enkele
grendelstellingen voorzien tegen vijandelijke naderingen vanuit de
neven(brigade)vakken.
De prioriteit die de artillerie in het algemeen had bij de stelling- en
locatiekeuze, werd afgezwakt in het kader van de ruimtelijke ordening.
Ook het zoeken naar aansluiting met neveneenheden om de gebiedsbeveiliging te kunnen coördineren, kreeg in het beweeglijke gevecht
minder aandacht. Er werden immers (veel) meer stellingen gepland en
soms voor kortere tijd of helemaal niet ingenomen, dan bij een statische verdediging in de vrw (voorste rand weerstandsgebied).
Tijdens afdelingstesten was er van de zijde van het testteam vaak nauwelijks
aandacht voor de bijzondere eigenschappen van de afdeling. Het optreden van
een gevechtstrein in het vertragende gevecht, de grote continuïteit in onze
radioverbindingen, de flexibiliteit in het verplaatsen van de batterijen, het vermogen om bij duisternis provisorisch te verkennen en in stelling te komen, de
gedrevenheid van de terreinmeetgroepen die nagenoeg ‘los’ van de afdeling
werkten in de verkende stellingen, het fysieke uithoudingsvermogen van de
staffunctionarissen en de lijnploegen; het oogstte toen allemaal erg weinig
waardering.
De bewijzen dat de afdeling opzettelijk geen recht werd gedaan, ontdekte de afdelingscommandant zelf in het archief nadat hij legerkorpsartilleriecommandant was geworden. Het is niet meer na te gaan of
andere afdelingen dezelfde ervaringen opdeden, maar de zgn. witte(arm)bandenmentaliteit van hogere staven had een negatieve klank.
Daarentegen waren we zelf kritisch genoeg en bereid van onze fouten te leren.
Dat ging niet altijd zonder discussie, maar overste Bruurmijn had dan onbetwist
het laatste woord. Er stond immers méér op het spel dan het oordeel van een
testteam uit Garderen. In het optreden van de afdeling paste met name het veelvuldige gebruik van partiële bevelen en bevelsuitgiftes voor slechts één of twee
batterijen tegelijk. De voorbereidingen en tijd die telkens nodig zouden zijn om
iedereen (inclusief diverse liaisonofficeren) op één locatie te informeren over
de nieuwe of gewijzigde opdracht, waren niet te combineren met het beweeglijke en veranderlijke optreden van de afdeling, zoals al eerder werd betoogd.
Een les over het onderwerp bevelsuitgiftes aan AOC-cursisten bevestigde de veronderstelling dat wat hierbij in oefeningen en bij testen
normaal werd gevonden, tijdens het gevecht onuitvoerbaar of onvolledig en bovendien weinig zinvol zou zijn. Verder werd duidelijk dat het
‘doseren’ van de informatie bijdraagt aan een correcte verwerking en
verspreiding van de meest actuele gegevens.
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Een van de zwakke punten van de afdeling was de gevoeligheid voor het uitvallen van voertuigen. Het hele systeem van optreden was afhankelijk van een
hoge materieelinzetbaarheid, omdat er geen extra uitrusting beschikbaar werd
gesteld op grond van de specifieke taak van de afdeling en de brigade. Om die
reden werden de batterijcommandoposten ingewijd in het optreden van de afdcp, teneinde in noodgevallen een beroep op hun capaciteiten te kunnen doen.
Daarnaast werden stellinggebieden wel toegewezen voor verkenning door de
batterijen, maar het gevechtsverloop bepaalde welke batterij uiteindelijk een
voorbereide stelling moest betrekken.
Het idee was me aangereikt door een misverstand tijdens een nachtstellingname waarbij een batterij vanaf het afdelingsverspreidingspunt
de verkeerde gids volgde. Die batterijen wisselden eenvoudig van stelling en hun verkenningsgroepen keerden pas terug naar de eigen batterij, nadat ze de vuurmonden in de richting hadden gebracht.
Internationaal zijn dergelijke procedures vermoedelijk nooit beoefend,
hoewel de noodzaak een resterende batterij van een ‘weggeschoten’
afdeling onder de hoede van een partnerafdeling te kunnen stellen, wel
degelijk werd onderkend. Bovendien maakte de genoemde ruimtelijke
ordening van commandoposten, (stelling)gebieden en verzorgingselementen van de brigade-eenheden de geschikte locaties schaars voor
andere artillerie-eenheden.
De achterwaartse doorschrijding in een ‘lijn’ die was bezet door troepen van
een NAVO-partner, bleek in de praktijk een aparte uitdaging voor de artillerie.
In mijn onwetendheid meende ik dat de vrij ingewikkelde procedure - met
(voertuig)herkenningstekens, contact maken in het Duits of Engels, radioverbindingsgegevens uitwisselen en eigen passerende voertuigen tellen - vooral bedoeld was voor eenheden met vuurkracht, zoals de vuurmondbatterijen en
manoeuvre-eenheden.
Toen ik eens bij dagaanbreken met een stafechelon het ElbeSeitenkanal wilde
oversteken in westelijke richting, werd ik bij de brug opgevangen door een
Duits beveiligingsdetachement. Hun Spähtrupp had onze komst vroegtijdig
gesignaleerd en de aanwezige hulpleider, overste Reitsma (later commandant
van het opgerichte Duits-Nederlandse legerkorps), wilde het spel wel eens gespeeld zien. De Duitse detachementscommandant had een keurige checklist en
ik beschikte over een extra set verbindingsdocumenten ten behoeve van een
liaisonofficier. Alsof we nooit anders gedaan hadden, werd de lijst afgewerkt
en een beker koffie gedronken. Na een waarschuwing aan de actieve afdelingscommandopost reed ik verder in het besef dat deze procedure in werkelijkheid
onuitvoerbaar is als de laatste eenheden uit een bruggenhoofd vechtend naar de
resterende overgang terugtrekken.
Met name indien bij duisternis die arme detachementscommandant wordt geconfronteerd met terugvallende losse eenheden en staven, liaisonofficieren met
verschillende prioriteiten, pendelende bevoorradings- en bergingsvoertuigen,
vele munitie- en gewondentransporten of doorgedrongen vijandelijke verken127

ningselementen. Als er dan luchtaanvallen tegen de brug plaatsvinden of de
wachtwoorden niet kloppen, is de chaos compleet. Over de inzet van artillerie
bij een ‘achterwaartse doorschrijding’ uit een bruggenhoofd schreef ik daarna
een aantekening.
Mijn derde dochter werd in de zomer van 1983 geboren in het ziekenhuis van Zeven. De gynaecoloog was met vakantie en de buitenlandse anesthesist moest van zijn zondagsmaal worden geroepen.
Helaas had de man reeds een aantal glazen wijn achter de kiezen en
weinig ervaring met complicaties. Het was echter te laat om mijn echtgenote naar Rotenburg te brengen, en het werd een marteling.
Ik stond er op om - tegen de lokale regels in - bij de bevalling te mogen blijven. Zelfs de Duitse instructie voor een riskante ruggenprik
moest ik hem voorlezen en uitleggen, na mijn ondertekening van de
verklaring dat het Kreiskrankenhaus geen aansprakelijkheid aanvaardde. Zou ik weer een kind verliezen?
Mijn dochter werd half verstikt geboren met blijvende schade; gelukkig niet mentaal. Hoewel, omdat ze de huisarts, dokter Frankenmolen,
kennelijk net zo aardig vond als haar ouders, noemde ze zich in het
begin Dorrestijn-Frankenmolen...
Na drie uiterst vermoeiende maar afwisselende jaren bij de afdeling, werd me
in 1984 gevraagd de S3-functie met een jaar te verlengen. Ik stemde in, onwetend van het feit daarmee mijn verdere carrière op het spel te zetten.
Doordat ik als 20-jarige pas aan de KMA-opleiding begon, was ik min of meer
afhankelijk van een voorbevordering tot overste om t.z.t. nog kolonel te kunnen
worden. Daarvoor had op korte termijn een derde majoorsfunctie moeten worden vervuld, omdat de functie bij sectie Plannen niet meetelde. Dit besefte ik
eerst naderhand toen een DPKL-collega hier fijntjes op wees.
Desondanks had ik achteraf geen spijt; de dienst ging boven andere
belangen en bovendien werd het nog een interessant jaar in Seedorf.
Daarnaast was de continuïteit ermee gediend; er kwam een nieuwe brigadeliaisonofficier, Roy Meijnderts, en de vuurregelingsofficier Henk
van Rijssen was afgelost door Henk van Driel. Ook de ervaren verbindingsofficier, Hans Hunk, werd afgelost: door Hans de Geest. Nog
steeds bezat een opvallend aantal stafofficieren een achternaam met
‘lange ij’ (Bruurmijn, Spruijt, Breijaan, Dorrestijn, Meijnderts).
Deelname aan oefeningen in Nederland en grote (internationale) oefeningen
van het legerkorps behoorde tot de normale activiteiten. Vooral het optreden
van de strijdkrachten van het Warschau-Pact had steeds mijn belangstelling.
Een oefening door de G2 (inlichtingenofficier) van de divisie en een geheime
kaartoefening in Ossendrecht voldeden daaraan.
In het laatste geval mocht de brigade als WP-tegenstander fungeren en zou de
afdeling de vuursteuninbreng verzorgen. Daartoe werd een presentatie voor de
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afdelingscommandant voorbereid, waarin alle bekende gegevens over de slagorde, doelopsporingskansen, vuurkracht, aanvoercapaciteit en het verbruik van
munitie, én de te verwachten eigen verlies-/schadepercentages, waren verwerkt.
In Ossendrecht viel een korte stilte toen overste Bruurmijn aannemelijk
had gemaakt dat ‘onze’ WP-artillerie in staat was om binnen 24 uren
een gat in de NAVO-verdediging te schieten. Zonder één T72-tank te
hebben gezien, zouden de Nederlandse eenheden in de omgeving van
het Maschen-Dreieck (Maschener Kreuz) bij Hamburg uit de strijd
moeten worden genomen. Deze formidabele artilleriedreiging werd later bevestigd in een computersimulatie tijdens een CAX legerkorpsoefening, waarbij nagenoeg alle artillerie van een der Nederlandse
divisies binnen 24 uur werd uitgeschakeld. Zes afdelingen waren tot
minder dan de helft gereduceerd.
Tijdens de internationale FTX (oefening met troepen) Atlantic Lion in Duitsland (1983) werd reeds duidelijk dat sommige praktijklessen uit grootschalige
oefeningen in bewoonde gebieden, minder bruikbaar zijn vanwege alle vredesbeperkingen.
Zoals eerder aangegeven werden daarna met de krachtige computers van het
warrior preparation centre zgn. computer-aided exercises (CAX) gehouden op
legerkorpsniveau en hoger. Aan Second Warrior (1990), Third Warrior (1991)
en Agile Lion (1992) nam ik deel in de omgeving van onder meer Oirschot en
Lüneburg. Niet alleen higher en lower control voor de oefenende commandoposten (‘spelers’) van de divisie-artillerie werden bij een CAX door artilleristen
ingevuld, maar soms ook voor die van de manoeuvre-eenheden of logistiek.
Verbindingen, inlichtingen, luchtsteun, geniesteun, EW (electronic warfare) en
neveneenheden (flank control) werden eveneens ingebracht door de ‘cellen’ die
klok-rond werkten.
Een nieuw element was onze capaciteit om de (vijandelijke) radioverbindingen af te luisteren en te storen. De exacte mogelijkheden daarvan werden geheim gehouden, terwijl tijdens oefeningen op de eigen
radionetten werd ingeluisterd en na afloop een overzicht gegeven van
de aldus verzamelde informatie.
De deelname van buitenlandse eenheden aan dergelijke stafoefeningen leverde
altijd extra accenten op. Niet alleen omdat Engelse en Duitse officieren vaak
wilden scoren, vooral met hun presentaties, maar tevens vanwege het gemak
waarmee essentiële coördinatie-aspecten werden genegeerd of pro forma afgehandeld. Dat was me al opgevallen als het over vuursteun ging, maar zelfs de
onderbevelstelling van een divisie dacht men in een half uur te kunnen regelen.
Fouten in de aansluiting tussen neveneenheden, trachtte ik dan in het spel af te
straffen, zeker als het de vakbreedte van een ‘vergeten’ verkenningsbataljon of
een hele brigade betrof. De computers die via satelliet met Ramstein waren verbonden, registreerden alles behalve de berichtenwisseling; dus waren uitvluch129

ten meestal zinloos. Wederom bleek de voertaal van belang, want de inhoud
van een simpel bericht, opgesteld of vertaald in het Engels, kon door interpretatie een andere betekenis opleveren.
De flitsende commandovoering van Engelse officieren werd overal gedemonstreerd, zoals in de verschillende NAVO-staven waar ik mee te
maken zou krijgen, inclusief het ARRC (ACE rapid reaction corps).
Bij het arrogante af eisten ze vaak sleutelposities op en misbruikten
hun kennis van het Engelse jargon als ‘native speaker’. Als in de uitvoering toch zaken misgingen, riep dat soms enig leedvermaak op bij
militairen van andere nationaliteiten. Zo werd een daadwerkelijke opmars van een Engels tankbataljon door een moerasgebied zuidelijk van
Zeven (BRD), de plaatselijke bezienswaardigheid toen de toplaag van
de bodem in trilling kwam en zijn draagkracht verloor. Rijen tanks verdwenen tot aan de koepels in de prut en voor hun berging moest eerst
een genieweg worden aangelegd. Na een maand werk werden noodgedwongen twee onderstellen afgeschreven en alleen de koepels meegenomen. De ongelukkige bataljonscommandant die nooit meer zal vergeten wat ‘grosses Moor’ betekent, was toen naar verluidt al vervangen.
De oefening Spear-Point was wellicht het hoogtepunt in het optreden van de
afdeling. Daarom is het de moeite waard hier een paar gebeurtenissen te beschrijven, zoals ze zich zelden voordeden. Onmiddellijk na de verplaatsing naar
de omgeving van Goslar ving voor de afdeling een tactische test aan.
In het testteam was ook Han den Hertog opgenomen, doch zijn toereikende
kennis van het afdelingsoptreden was kennelijk niet overtuigend genoeg om de
rest van het team tot een reëel testverslag te brengen. De opdracht aan de 41e
Pantserbrigade was om - na voorbereidingen onder het mom van oefening - een
aanval van WP-strijdkrachten te initiëren tegen eenheden van het 1st (UK)
Corps. Voorafgaand aan uur U (aanvalstijdstip) zou een Duits verkenningsbataljon onze ‘startlijn’ overschrijden en de voorste vijandelijke verdedigingsopstellingen aftasten.
De afdeling kwam tot de conclusie dat trachten om de aanvalsvoorbereidingen
(p.m.) te maskeren, ook in werkelijkheid vrij zinloos was gezien de ongewone
concentratie aan eigen troepen in het verzamelgebied van de brigade, de dan
onmiskenbare aanwezigheid van volbeladen munitievoertuigen, de ontplooiing
van het verkenningsbataljon langs de ‘demarcatielijn’ en het afgeven van registratievuren. Dat daarom rekening moest worden gehouden met vroegtijdige
tegenacties van de Britten, was een reden dat de afdeling gewoon in stelling
kwam in de heuvels achter het ‘scherm’ van het verkenningsbataljon, om op
die manier de ontplooiing van dit bataljon zonodig te kunnen steunen, het verzamelgebied en de opmars naar de startlijn te beschermen, en geen eigen ruimte in het verzamelgebied te hoeven claimen. Een Amerikaanse afdeling in vuurversterking had wél haar stellingen betrokken in het verzamelgebied dat achter
de afdeling lag, en zou na de voorste brigade-eenheden gaan verplaatsen.
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Deze US afdeling was in het kader van een Reforger-oefening gemobiliseerd en aan de brigade toegevoegd. Toen de Amerikaanse kapiteinliaisonofficier zich voor de eerste keer bij de afdeling meldde, bleek dat
de brigade had vergeten de benodigde stafkaarten te verstrekken. Hij
was echter niet de enige lso waarmee de afdeling zaken moest doen.
Ook een batterij LARS (Leichtes ArtillerieRaketensystem) van het ArtillerieRegiment kon vuren afgeven ten gunste van het brigade-optreden.
En verder werd er radioverbinding met dat Regiment onderhouden,
plus een Nederlandse reserve-officier als liaison ingezet.
Onze actieve commandopost bevond zich in een dorpje en de aggregaten draaiden normaal, zoals tijdens ‘oefeningen’. Het stoorde de slapende bewoners
nauwelijks. Na toestemming van de brigade werd die nacht met behulp van een
doelengebiedbasis een ‘registratie’ uitgevoerd, in achterwaartse richting, boven
een meer in het eigen gebied (het schieten uiteraard alleen op papier = p.m.).
In het algemeen houdt p.m. in dat een bepaalde actie of maatregel niet
daadwerkelijk wordt uitgevoerd, of een capaciteit/eenheid niet fysiek
aanwezig of beschikbaar is, in verband met vredesomstandigheden.
NONEX (non-exercise) betekent dat iets niet tot het oefenspel behoort,
maar daadwerkelijk plaatsvindt of van kracht wordt verklaard vanwege
vredesomstandigheden, ongevallen of ondersteuning van de oefening.
De ingedeelde RATAC nam geen bewegingen waar bij de vijand en het Duitse
verkenningsbataljon stond gereed. Zoals gewoonlijk vertrok ik naar het standby echelon om nog een paar uren te slapen vóór het dagaanbreken. Nauwelijks
onder een heerlijk dekbed geschoven, werd ik opgeroepen om naar de actieve
commandopost te komen. Daar was een aantal Duitse artilleriewaarnemers met
hun pantservoertuigen gearriveerd, klaar om zich bij onze (voor)bataljons te
voegen. Ik vroeg me af of er iemand compleet gek was geworden dan wel of
het testteam een rare streek had bedacht, gezien de ervaringen in het verleden.
Ik maakte de begeleidende majoor duidelijk dat het ondenkbaar was om op dit
tijdstip, zonder briefing en in het donker, de Duitse waarnemers nog te verdelen
over onze eenheden die het hele vuurplanningsproces reeds voltooid hadden en
lagen te slapen of op weg waren naar de startlijn. De enige zinnige optie was
ze, voorzien van een van onze vuursteunfrequenties, alsnog snel in te delen bij
het verkenningsbataljon en ze in vijandelijk gebied de onderkende tegenaanvalsnaderingen te laten bewaken met steun van de vooruitgeschoven afdeling.
Daarna moest het Regiment of de brigade maar beslissen over hun verdere
inzet.
Nu van slapen toch niets meer kwam, besloot ik naar de Amerikaanse afdeling
te rijden voor een laatste afstemming. Tot mijn bevreemding trof ik daar geen
wachtposten aan en evenmin een bezette commandopost. Een loeiend aggregaat, alles was groot en zwaar daar, bracht me bij het vuurregelingscentrum. De
aanwezige onderofficieren konden of wilden me niet vertellen waar hun officieren waren, maar ik mocht wel even hun TACFIRE bewonderen. Het drong
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er tot mij door dat niemand zich realiseerde wat daar buiten gaande was en dat
de US afdeling op korte termijn zou moeten verplaatsen. Een illusie armer
keerde ik terug naar onze commandopost en gaf waarschuwingen aan de
Amerikaanse liaisonofficier betreffende de vv-opdracht van zijn afdeling.
De aanval van de brigade-eenheden had geen enkele weerstand ondervonden en
de verkenningsgroepen van de batterijen gingen op weg, evenals de afdelingsterreinmeetgroep die van de doelengebiedbasis was teruggekeerd. Nadat de
Amerikaanse captain vertelde dat hun verkenningen eveneens waren begonnen, was ik gerustgesteld over een mogelijke list van de Britten en vertrok naar
een batterij die - evenals de Amerikanen - inmiddels het bevel ‘gereed-maken
voor stellingverandering’ had gekregen. Onderweg bemerkte ik dat de wegen
op die maandagochtend verstopt waren met burgervoertuigen en eigen troepen,
omdat de brigadereserve ook reeds in beweging was gezet. Kennelijk was het
de brigadestaf ontgaan dat onze voorste eenheden onder het bereik van de
vuursteun dreigden uit te rijden en ik was zeer content dat de eigen afdeling al
in stelling stond. Dat bleek te vroeg gejuicht, want de US afdeling bewoog
niet... Er was een geheim verbindingshulpmiddel om te coderen zoekgeraakt,
vertelde de liaisonofficier, en daarom mocht niemand verplaatsen. Bovendien
bleek al snel dat het Duitse verkenningsbataljon absoluut niet wist waar de
vijand zat, omdat ze in het donker waren vastgelopen en inmiddels reeds
gepasseerd door onze voorste tankeenheden.
De Britse tanks hadden zich teruggetrokken in beboste ‘vingers’ die evenwijdig
aan onze opmarsroutes liepen. Intussen probeerde de vijand met stay-behind
parties ons tweede echelon te vertragen door op alle smalle doorgangen
‘mijnen’ scherp te stellen en dit te melden aan de hulpleiders. Terwijl onze
tanks zich verder tussen de vingers waagden, stond de rest van de brigade nog
steeds vast. Hoog tijd om de artillerie naar voren te krijgen, maar de brigade
weigerde de gevraagde toestemming weggebruik, vermoedelijk in verband met
de penibele vredesomstandigheden op de overvolle wegen.
Achteraf hadden twee vuurmondbatterijen wellicht beter aan onze
voorbataljons gekoppeld kunnen worden, zodat meer stafcapaciteit
beschikbaar kwam om de US afdeling goed aan te sturen en dan beter
een ‘co-locatie’ van (halve) commandoposten te kunnen realiseren.
Dergelijke overwegingen spelen normaal echter pas na een doorbraak
van de vijandelijke verdediging een rol, en die moest nog plaatsvinden.
De vijand week ogenschijnlijk achteruit en daardoor waren er nauwelijks artilleriedoelen. Bovendien levert een afwijkend optreden tijdens
de afdelingstest vragen en ongewenste discussies op...
Om genoemde redenen werd meteen de derde batterij (p.m.) verplaatst naar het
volgende stellinggebied en één batterij daadwerkelijk via een alternatieve route.
Daartoe moest een stelling worden betrokken die al door en voor de andere batterij was verkend. Deze switch werd nog even aan de commandopost uitgelegd,
mede ten behoeve van het testteam, doch verliep verder vrij soepel. Vervolgens
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ging één stafechelon op weg naar een vooruitgeschoven gebiedje voorbij de
eigen batterijen. Bij de aanval kan dat probleemloos, want het gaat dan vooral
om de radioverbindingen met de waarnemers en de voorbataljons.
Het ‘schuiven’ met de Amerikaanse afdeling - buiten het zwaartepunt van de
brigade - was echter van de baan, waardoor het optreden van de eigen afdeling
moest worden aangepast.
Kennelijk was dit het testteam volledig ontgaan, want er kwam alleen de vraag
of er wel verbinding was vanaf de beboste heuvel waarop de commandopost
tijdelijk werd ingericht. Uiteraard was dit tijdens de verkenning gecontroleerd
en voorts bevond zich in de onmiddellijke nabijheid een manege met, indien
noodzakelijk, open ruimte genoeg voor een ongedekte (onbeschermde) opstelling van het gepantserde vrc-voertuig. Bovendien stond het andere stafechelon
al gereed voor de volgende sprong achter de voorbataljons aan, was de vooruitgeschoven p.m. batterij in stelling en trok ook de gevechtstrein inmiddels bij.
Het ‘opbouwen’ (en afbreken) van een commandopost kostte niet veel
tijd, indien er geen telefoonlijnen werden gelegd. Na het binnenrijden
werden een of meer hoge antennes op getuide masten geïnstalleerd
voor een betere radioverbinding, aggregaten gestart en de voertuigen
gecamoufleerd. Slechts bij langdurig verblijf op dezelfde locatie werd
een slaaptent opgezet, anders sliep men in voertuigen of in de buitenlucht. Aftanken, nabijbeveiliging en het verkennen van de (route naar)
reservelocaties waren routinebezigheden voor het toegevoegde kader
en de chauffeurs.
Bij de planning van stellingen werd ervan uitgegaan dat de optimale
afstand voor FM-verbindingen niet meer dan 15 km bedroeg. Met een
antennemast nam het zendbereik toe tot 25-30 km. Het ‘afschermen’
(bijv. door kippengaas of een bosrand) van antennes in de richting van
de vijand, had alleen zin voor de verbindingen naar hogere staven.
Dat de voorste teamcommandanten risico’s namen met hun snelle opmars, was
iedereen duidelijk. Het kwam immers overeen met het verwachte WP-optreden;
en het eerder beschreven listige Britse antwoord daarop bij de waterhindernis,
moest nog plaatsvinden. Intussen hadden alle batterijen nieuwe opstellingen betrokken en kon het verzorgingsechelon (goederentrein) volgen.
Verkenningen vonden doorlopend plaats en na bijna 24 uur in touw te zijn geweest sinds de vorige avond, werd het hoog tijd om de actuele situatie en onze
vervolgopdracht aan de batterijcommandanten en liaisonofficieren uit te leggen. De lso van de LARS-batterij bleek een reservist die Engels kon verstaan,
maar minder vertrouwd was met het militaire jargon. Dus werd voor de zekerheid bijna alles dubbel verteld, waarbij soms ook de Amerikaan in het Duits
werd toegesproken. Deze had het al zwaar te verduren, omdat hij niet over een
vervanger beschikte en we hem hadden laten weten dat zijn uitzendingen onze
radioverbindingen wegdrukten. Zijn apparatuur verbruikte zoveel energie dat er
een zoemend geluid klonk als een bericht werd verzonden. Daarom was hij met
zijn radiovoertuig ‘verbannen’ naar een eenzame plek.
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De Amerikaanse verbindingen waren in die tijd al ‘gescrambled’ zodat
niemand kon meeluisteren op het radionet. Mede om die reden drong ik
een keer aan om te vertellen welke informatie hij te melden had. Hij
wees op zijn kaart de voorste lijn van de brigade aan en noemde die
FLOT (forward line own troops). Ik vroeg hem of hij zich niet vergiste,
omdat er op dat moment een Amerikaanse brigadeverkenningseenheid
vlak vóór ons zat en de veiligheidslijn niet op zijn kaart stond. Volgens
hem hielden Amerikaanse artilleristen daar nauwelijks rekening mee.
‘Fratricide’ (het onbedoeld vuren op eigen troepen) is dan ook een bekende Amerikaanse uitdrukking... Onze vooruitgeschoven verkenners
accepteerden eveneens dergelijke risico’s, doch de onderofficieren kregen een waarnemersopleiding om hun veiligheid te kunnen bewaken,
en op eskadronsniveau werden artillerie-officieren ingedeeld.
In het weekeinde kreeg de afdeling te maken met vals spel door een groep
pacifistische demonstranten en door Britse commando’s of lange-afstandsverkenners. Tijdens de ‘ijskast’periode bevond onze commandopost zich op de
binnenplaats van een villaboerderij in een dorp. De wachtposten hadden eikenhouten knuppels uitgereikt gekregen om de demonstranten op afstand te houden. Die waren daarover ontstemd en besloten de route te blokkeren. Toen de
eerste demonstrant bijna onder de voorwielen van een viertonner lag, stond ik
naast het voertuig toe te kijken en zei hardop tegen de chauffeur langsam
weiterfahren. De boodschap was duidelijk, de ‘held’ kwam snel overeind en we
werden in het weekeinde verder met rust gelaten.
Vervolgens werd mijn nieuwsgierigheid gewekt door een grote schuur in de
onmiddellijke omgeving, waar ik Engelse stemmen meende te horen. Na het
openen van de deur stuitte ik op een verraste groep Britse verkenners met gepantserde wielvoertuigen. Die hadden zich alvast op locaties genesteld, vanwaar ze hun werk konden hervatten na afloop van de weekend-break (‘ijskast’).
Ze bleven daar twee dagen onzichtbaar, kookten binnen, deden er de was én
hun behoefte.
Dat de Britten vals speelden werd me duidelijk toen ik een van hun Landrovers
(wielvoertuig) aantrof vóór de commandopost. De wacht vertelde dat hij alleen
de voertuigcommandant had binnengelaten vanwege een snee in zijn hand of
knie. Omdat deze Britten het wachtwoord kenden, nam ik aan dat ze aan onze
kant meededen. Bovendien waren operaties en tactische verplaatsingen tijdens
‘ijskast’ verboden. Toch vertrouwde ik het niet helemaal na de voorgaande ontmoeting, trok mijn ongeladen pistool toen de Brit weer naar buiten kwam en
‘arresteerde’ hem. Ik gaf hem opdracht te blijven wachten onder bewaking tot
hun aanwezigheid was geverifieerd bij de brigadestaf.
Terwijl we op antwoord wachtten vroeg de Brit of hij intussen een radiobericht
mocht verzenden. Ik had geen bezwaar, mits ik kon meeluisteren. Hij knikte en
grijnsde. Het bleek echter niet om normale radio-apparatuur te gaan, want zijn
bericht werd in een codeerapparaat getikt. Ik begon te vermoeden dat hij tenminste een onderofficier zonder onderscheidingstekens was en informeerde
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naar zijn bezoek aan onze gewondenverzorger. Toen bleek dat iemand hem in
het commandopostvoertuig slechts van een pleister had voorzien. Met onmiskenbare beroepstrots begon hij de Nederlandse teksten van ons prikbord en het
oleaat op te sommen, evenals het verloop van de vakgrenzen via enige plaatsnamen. Hij had een fotografisch geheugen en ik wist genoeg: commando’s!
Een kaartoleaat is een stuk transparant plastic folie met tactische
informatie, dat over de stafkaart wordt aangebracht. Lijnen en tekst
werden met waspotlood, nu met viltstift, ingetekend. De (geplande)
stellinggebieden werden met genummerde ovalen aangegeven, eieren
genoemd, terwijl de Duitsers weer andere symbolen gebruikten.
Helaas had de brigadestaf geen belangstelling voor deze ervaren inlichtingenspecialisten en moesten we ze laten gaan. In overleg met de afdelingscommandant werd geen toestemming aan de brigade gevraagd en verplaatsten we de
commandopost reeds op zondagavond naar de reservelocatie in het volgende
dorp. Zoals gewoonlijk bleef een tijdelijke gids achter, die de route naar de
nieuwe commandopost moest wijzen. Deze was reeds teruggekeerd toen bij
dagaanbreken een Britse luchtlanding met helikopters plaatsvond op de oude
locatie. Een van onze bataljonsliaisonofficieren die daar onze commandopost
zocht, meldde dit, trachtte te ontsnappen en reed in een greppel. Ik gaf hem opdracht van de nood een deugd te maken en zelf vuur aan te vragen op de vijand.
Mocht hij het nog één keer voordoen, en met succes.
Het is mij nooit duidelijk geworden of de brigadestaf zelf een rol heeft
gespeeld bij de doelkeuze van de Britten en de verkenningen rond onze
commandopost. Achteraf was het aantal merkwaardige beslissingen
vanuit de brigadestaf in deze oefening wel erg groot; of toch toeval?
Normaal zou juist de brigadecommandopost een veel interessanter doel
zijn geweest, vooral indien de hele oefening slechts één daadwerkelijke
luchtlanding telt. Jammer genoeg heb ik de teleurgestelde tronies van
die vern...te Britten niet gezien.
De batterijen kregen opdracht om een vuurmond zo dicht mogelijk bij de doorgaande weg op stellen, zodat vijandelijke verkenners met de .50-mitrailleur of
desnoods met het kanon konden worden aangepakt. Tevens moesten mijnenplanken worden voorbereid, zodat een route snel kon worden afgesloten. Dan
moest een hulpleider maar beslissen wie het ‘duel’ zou winnen. De Britse verkenners die vooral bij schemering en in het donker opereerden, kozen toen een
onverwachte oplossing. De koplampen van hun wielvoertuigen werden uitgedaan en zacht ronkend scheurden ze dan in het halfdonker met 80 km per uur
voorbij; ze hadden nachtkijkers.
Mijnenplanken bestaan uit een brede plank, liefst twee achter elkaar en
verspringend, met daarop een rij scherpgestelde antitankmijnen die zo
snel dwars op de verharde weg of in een ondiepe sleuf kunnen worden
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geplaatst. Voor eigen voertuigen blijft de route vrij, maar bij grondalarm of een concrete dreiging worden de planken op hun plaats getrokken. Daartoe zijn ze aan één kant verankerd en wordt het andere
eind verbonden met een stuk touw of telefoonkabel WD-1/TT van 10 25 meter. Vanuit een schuttersput of vanachter een dekking is deze
handeling veilig uit te voeren, ook indien een mijn dan explodeert door
een vijandelijk voertuig.
Bij daglicht en schemering zijn de mijnenplanken zichtbaar; dus zal een naderend voertuig (moeten) stoppen en vervolgens keren of achteruit rijden. Op dat
moment is het kwetsbaar voor direct-gericht vuur. De snelheid waarmee de
Britse verkenners reden, hield in dat ze de mijnen pas op het laatste moment
zouden ontdekken. Hun show was dus typisch Engels en weinig realistisch.
Overigens beschikten de Engelsen ook over artilleriewaarnemers voor de lange
afstand. Als een soort commando’s opereerden ze diep in vijandelijk gebied om
het 2e echelon en commandoposten onder vuur te nemen met hun artillerie of
CAS (close air support). Vaak waren het reserve-officieren en -onderofficieren
die een hechte groep vormden, uitgerust werden met moderne doelopsporingsmiddelen en konden optreden als forward air controller (FAC). In tegenstelling
tot de zelfstandige Duitse waarnemers van het ArtillerieRegiment, waren deze
Britten niet voorzien van pantservoertuigen.
Het voorstel om onze commando’s tevens als artilleriewaarnemer op te
leiden, kreeg geen positief onthaal. Wel kwam er bij het AOC meer samenwerking tot stand met de mariniers op het gebied van de opleiding
tot mortierwaarnemer en tot ‘spotter’ (naval gunfire support).
Tijdens de twee weken intensief oefenen begonnen er merkwaardige berichten
van onze liaisonofficieren binnen te druppelen. Zo was de staf van ArtillerieRegiment 3 de gehele oefening comfortabel op een kazerne gebleven, zelfs toen
de afstand te groot werd voor de FM-radioverbindingen. Onze liaisonofficieren
werden geacht dan maar ergens als relayeerstation te gaan fungeren, doch daar
waren deze reservisten niet voor gekomen.
Een relayeerstation kan zich halverwege twee radiostations bevinden en dan in
beide richtingen berichten doorsturen. Indien dit mondeling moet gebeuren,
blijft er voor betrokkene weinig aantrekkelijks van een oefening over.
In het algemeen heeft een liaisonofficier bij hogere staven weinig te
doen tijdens oefeningen. Alles is goed voorbereid in draaiboeken e.d.
Zijn belangrijkste eigenschap – militaire talenkennis – werd echter niet
onderwezen! Alleen voor onze dienstplichtige ondervragers bestond
hier een talenopleiding (Russisch). Zelf heb ik de liaisontaak eens een
week moeten verrichten bij de staf van een Duitse divisie. De commandopost bevond zich in het bos bij de legerplaats Ossendrecht en is
daar ook niet verplaatst. De rest verbleef in de legerplaats waar werd
gegeten en geslapen; verder gebeurde er niets!
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De brigadestaf had zich niet alleen weinig aangetrokken van het feit dat de
afdeling een tactische test onderging aan het begin van de oefening, maar had
ook de Amerikaanse afdeling min of meer links laten liggen. Bovendien was de
weinig voortvarende brigadestaf zich kennelijk niet ervan bewust een aantal
malen te zijn ontsnapt aan een debacle. Gebrek aan situational awareness of
aan operationele zorgvuldigheid?
In die jaren deed reeds het gerucht de ronde dat als de ‘Russen’ niet vóór 1985
zouden aanvallen, het helemaal niet meer te vrezen was. Hun afnemende gevechtskracht ten opzichte van de NAVO en de economische situatie vormden
dan een te groot risico voor het Warschau-Pact. Deze gunstige ontwikkelingen
leken zich in internationale oefeningen steeds vaker te weerspiegelen.
‘Situational awareness’ houdt in dat commandanten op elk niveau zich
bewust (moeten) zijn van veranderlijke factoren in hun onmiddellijke
omgeving en tevens van de algemene gevechtssituatie. Opgesloten in
een warm commandopostvoertuig dreigen de gegevens op een stafkaart
het juiste inzicht in de werkelijkheid te verdringen. Het vergt bij oefeningen een voortdurende inspanning om met ieder stukje informatie
een actueel beeld op te bouwen, en niet alleen te zoeken naar bevestiging van het oorspronkelijke plan of ‘vijandplaatje’. De kwaliteit van
inlichtingenofficieren werd dan ook steeds belangrijker. ‘Een goede S2
is in de eerste plaats een goede S3’ was een algemene opvatting.
Tijdens de oefeningen Big-Ferro en Atlantic Lion was me opgevallen dat sommige waarnemingen in het terrein absoluut niet overeen kwamen met de inhoud
van de briefings. Daarin werden verbeteringen gebracht door een rekenmethode
voor gevechtsverliezen toe te passen, waaraan door het AOC een bijdrage werd
geleverd. Dat systeem had weer als nadeel dat er deelnemende eenheden
ontplooiden, die in feite al waren ‘afgeschoten’.
Optreden met ‘gesleten’ eenheden - zoals een tankeskadron in een standaard
bataljonsvak - werd zelden beoefend en was alleen goed mogelijk door hoogwaardige computersimulatie, waar het eskadron zelf niet veel aan had.
Na afloop van oefening Spear-Point ontving de afdeling het testverslag van de
legerkorpsartilleriecommandant. De hoeveelheid onzin die daarin stond, was
aanleiding voor een uitgebreid weerwoord. Deze brief werd echter genegeerd
en teruggestuurd, omdat hij niet via de hiërarchieke weg was aangeboden.
De afdelingscommandant had er absoluut geen moeite mee dat alsnog te doen,
zodat iedereen kon meelezen...
De verstandhouding met de staf van de legerkorpsartillerie was zéér
matig, om het netjes te zeggen. Het komt me nu nog onbegrijpelijk voor
dat niemand daar de moeite heeft genomen om alle meningsverschillen
eens gewoon uit te praten. Deels een kwestie van arrogantie en van
persoonlijke tegenstellingen, waarbij testen soms oneigenlijk werden
gebruikt om ‘af te rekenen’.
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Helaas heb ik nooit het Britse verslag van de oefening gelezen. Wel kreeg de
afdeling een uitnodiging om een officier te laten deelnemen aan oefeningen van
een Engels bataljon in Canada, waar met scherpe munitie werd geschoten! De
verbindingsofficier was de ‘gelukkige’.
Overste Bruurmijn werd afgelost en iedereen had het gevoel dat de afdeling in
de toekomst niet meer hetzelfde zou zijn. Bij militaire gebeurtenissen zoeken
de officieren en onderofficieren uit die periode elkaar nog steeds op en ontstaat
er een kleine reünie.
Mijn laatste weken als S3 dacht ik te gebruiken om Roy Meijnderts als mijn
opvolger verder in te werken, de verhuizing naar Nederland te regelen en enkele documenten te actualiseren. Intussen had de brigade een commandopostoefening Klaver-Jas opgetuigd in de hitte van de voorzomer, waarbij de nieuwe
afdelingscommandant met de brigade kon kennismaken en een lower control
cell leiden. Deze ‘collega’ had hier geen zin in en wees mij aan. Diens ongewone mentaliteit was voorts af te leiden uit de eerste toespraak op een appèl
zonder zijn staf. Het was volgens de aanwezigen zo vlerkachtig dat ik onderstaande aantekeningen bij uitzondering al die jaren heb bewaard.
Hij zou de discipline in de afdeling herstellen en de staf leren zich aan de voorschriften te houden...Het bleek al snel dat betrokkene alleen in roddels over de
afdeling geïnteresseerd was en nauwelijks in de mening van zeer ervaren
stafofficieren.
Besprekingen met zijn staf en met de batterijcommandanten werden voortaan
gescheiden gehouden. Tegenspraak, of hem confronteren met onwaarheden,
werd niet geaccepteerd en bij ‘gevoelige’ gesprekken wenste hij geen getuigen.
In het advies van minderen had hij helemaal geen vertrouwen, maar hij nam het
ook niet voor hen op als zijn opdrachten verkeerd uitpakten. De afkeer van de
afdeling moet in Garderen wel erg groot zijn geweest om deze achterbakse
figuur tot commandant van de meest ervaren en parate artillerie-eenheid van
het legerkorps te laten benoemen, want de Koude Oorlog was nog niet voorbij.
Het was 1985 en ik kon het niet nalaten om mijn oude buitenjas te
blijven dragen, gebleekt in weer en wind, met versleten mouwranden
door jarenlang gebruik. Iedere troepenofficier weet dat zo’n jas het
lekkerst zit. Daarmee legde ik mezelf de verplichting op om de sectie
perfect achter te laten. Het kostte me een week van mijn vakantieverlof,
waarin ik naar Seedorf terugkeerde om de puntjes op de i te zetten.
Tijdens die laatste (opgedrongen) oefening met de brigade liep zelfs de nachttemperatuur zo hoog op dat in de buitenlucht slapen bijna onmogelijk was. Bij
oefengasalarm werd in de oververhitte voertuig-shelters geen veldmasker opgezet, maar alleen de neus dichtgeknepen tijdens radioberichten.
De noodzaak van aangepaste camouflage-uitrusting die tevens als zonwering
kon dienen, was overduidelijk. Bovendien kwam het gemis aan hygiënische
voorzieningen de bedompte lucht niet ten goede.
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Bij een latere oefening met de Franse landmacht ontdekte ik dat hun
officieren niet alleen over extra dienstploegpersoneel beschikten, maar
ook over toilet- en douchewagens. Vergeleken met hun frisse en uitgeruste koppies, zagen wij er uit als kroegtijgers. Bovendien zijn Franse
officieren gewend vroeg op te staan en vaak eerst te gaan sporten.
Op hun ministerie werd regelmatig tot 8 uur ’s avonds gewerkt, zonder
siësta. Voor een gezinsleven blijft zo niet veel tijd over, met name als
ook de echtgenote een baan heeft. Daar staat tegenover dat ze veel
aanzien genieten en ook na hun pensionering van verschillende voorrechten gebruik kunnen blijven maken. Een verblijf in de Cercle des
Officiers in Parijs (Place St. Augustin) geeft daarvan een indruk.
Groot-Brittannië kent eveneens dergelijke clubs, zoals in het Union
Jack hotel in Londen, dat voor NAVO-officieren toegankelijk is.
Na meer dan duizend uren overwerk in de voorbije jaren, kreeg ik van een
ijverige burgerambtenaar te horen dat mijn buitenlandtoelage met onmiddellijke ingang was gestopt. Het feit dat we nog in Zeven woonden omdat de afdelingscommandant me geen gelegenheid had gegeven om tijdig een woning te
vinden, deed niets ter zake. Uiteindelijk kochten we iets eenvoudigs in de ‘stad’
Woerden om een onderkomen te hebben voor de onvermijdelijke drie Haagse
jaren. Het werden echter vijf heel bijzondere jaren en na een flinke onderbreking nog eens drie...
Gelet op de gewijzigde situatie binnen de afdeling was ik blij te kunnen vertrekken. In Den Haag wachtte een mooie functie bij de landmachtstaf (Plannen
- lange termijn) op mij. Zelfs een afscheidsavond met de buren zat er niet meer
in; de verhuizers verschenen een halve dag eerder dan afgesproken en begonnen ’s avonds reeds met inladen. Even vroeg ik me af of we niet toch een jaar
te lang waren gebleven, want dit leek nogal op de fameuze nachtkaars.
Het afscheidsbezoek bij ArtillerieRegiment 3 had echter duidelijk gemaakt dat
daar méér waardering voor de afdeling bestond dan in Garderen.
Bij het afscheid van mijn Duitse collega’s had ik enkele Barbarabeeldjes voor hen meegenomen. Die werden gegoten door kapitein
Spee, een vakofficier met grote talenten. Jaren later was ik in IdarOberstein met een tableau van zijn hand als representatiegeschenk
voor de schoolcommandant. Na het diner gingen we naar de bar van
de officiersmess, waar ik tot mijn verrassing Peter Piwonski trof. Hij
was er toevallig op een andere cursus en ik beloofde hem een nog
mooiere Barbara uit Italië. Het bijna levensgrote voorbeeld staat op
het ASK in de ‘Old Dutch room’ van de officierskantine. Ze werden me
met twintig tegelijk toegestuurd door mijn Italiaanse collega in de
Artillery Working Party van de NAVO en waren van tin. Door de ontoereikende verpakking waren bijna alle wijsvingertjes van Barbara’s
uitgestoken hand gebroken, zodat ik avonden moest solderen om ze nagenoeg onzichtbaar te herstellen.
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Aan de voortreffelijke onderofficieren van de afdeling schonk ik een oude
aanzetstok met koperen mantel en Latijnse inscriptie die zoiets betekende als:
‘een vertrouwde steun, altijd tot inzet bereid’.

Stafbespreking 41e Afdeling

Lanceerinrichting LARS
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Hoofdstuk 5: Den Haag 1985 – 1990
Hoofdofficier-toegevoegd Plannen-B3 (1985 – 1987)
De eerste plaatsing in Den Haag werd een gedeeltelijke teleurstelling. De toegezegde functie bij LAS/Plannen-A ging niet door, zodat ik genoegen moest
nemen met een vacature bij Plannen-B3 (sectie operationele behoeftestelling
materieel). Mijn gebrevetteerde voorganger had een behoorlijke werkvoorraad
achtergelaten, zodat van rustig indribbelen geen sprake kon zijn. Iedere dag een
stapel dossiers uit de kluis halen, zodat ik bij binnenkomende telefoontjes niet
misgreep en de indruk wekte juist met het onderwerp van de vragensteller bezig te zijn. De werkzaamheden waren zeer leerzaam, omdat via studies en andere behoeftestellingen de verwerving dan wel vervanging of herindeling van
vele soorten materieel werden geïnitieerd en goedgekeurd. Niet alleen de juiste
(otas)indeling moest worden vastgesteld, maar tevens de budgets die de directie
materieel (DMKL) daaraan mocht besteden.
Daartoe werd samengewerkt met de ‘gebruiker’ - doorgaans de sectie Plannen
van een opleidingscentrum dan wel een vertegenwoordiger van het legerkorps
of de nationale sector - en verder met onder meer de afdelingen LAS/ORG
(landmachtstaf/organisatie), LAS/OPN (landmachtstaf/operatiën), LAS/LOG
(landmachtstaf/logistiek), de toezichthouders van de DEBKL (directie economisch beheer KL), alsmede de projectofficieren, planning & control-organen
en materiedeskundigen van de DMKL.
Voor het eerst kreeg ik inzage in het geheime slagordeboek, maakte opnieuw
kennis met uitgesteld materieel (UM) en andere mobilisatiemaatregelen, en
overlegde met de mij reeds bekende afdelingen Beproevingen van de DMKL
(Huijbergen en Commissie van Proefneming). Daarnaast las ik Kamervragen,
rapporten onbruikbaar materieel (ROM), voorstellen via de Ideeënbus, en deed
onderzoek naar de noodzakelijke percentages aan oorlogsreserves (OR).
De omvang van de landmacht maakte grote indruk, met name de mobilisabele
eenheden van het legerkorps, het NTC (nationaal territoriaal commando) en het
NLC (nationaal logistiek commando).
De otassen (organisatietabel en autorisatiestaat) per type eenheid waren gebaseerd op indelingsregels die werden vastgelegd in zgn. beleidsnormen en
bekendgesteld in nota’s. Het was mijn taak om de concepten van die beleidsnormen en nota’s te produceren - en vervolgens goedkeuring te verkrijgen voor nagenoeg al het geniematerieel en de aanverwante nbc-artikelen, lichte
wapens en toebehoren (ook voor scherpschutters), nachtzichtapparatuur/brillen, kompassen, veld- en schaarkijkers, klein artilleriematerieel (zoals de
optische instrumenten, schootstafellinealen e.d.), wateropslagtanks, bepaalde
onderhouds- en werkplaatsuitrustingen, verlichtingsuitrusting, lantaarns en
speciale uitrusting voor de commando’s.
Ook de bijbehorende voertuigopbouw, opleidingshulpmiddelen - deels als uit141

gesteld materieel, afkomstig van mobilisabele eenheden - en de onderhoudsreserve moesten worden vastgesteld.
De schaarkijker was een periscoopachtige kijker op drievoetstatief,
waarmee over een dekking naar een bepaalde sector of vast punt werd
waargenomen.
Om een beeld te geven van alleen het geniematerieel:
vaste, drijvende en tankbruggen; boten en rijksvaartuigen; rubberboten; duikuitrustingen voor torpedisten en onderwaterverkenners;
mobiele noodstroomvoorzieningen, overige stroomaggregaten; camouflagenetten; mobiele mijnenlegger; uitrusting van genietanks; brandweermaterieel; mijndetectors; waterzuiveringsapparatuur, individuele
waterzuiveringspakketten; chemische filters voor gevechtstanks, gas-/
veldmaskers, gasverkenningsuitrusting, radiologische besmettingsmeters, alarmeringsmiddelen bij chemische besmetting; prikkeldraaden prikkelbanduitrustingen, overige veldversterkingsmiddelen (ook
voor schuttersputten); ontsmettingsuitrustingen, DS2-apparaat, vuilwaterpompen; hijsvoertuigen, wiellaadschoppen, dozers, graders,
kipauto’s; pneumatische (genie)gereedschappen, timmermans- en
electriciënsuitrustingen; facsines, wegenmatten en -platen, enz. enz.
Het kostte twee jaren keihard werken om alle beleidsnormen voor de uitrustingen binnen mijn portefeuille uit te brengen of te actualiseren, het archief te
schonen, het overtollige materieel af te stoten en enkele behoeftestudies te
(helpen) starten. Tussen de 200 en 250 nota’s en andere brieven werden opgesteld. Alleen insiders kunnen zich voorstellen hoeveel werk het was om één
nota onderbouwd, door iedereen ’in de lijn’ geparafeerd, en gefinancierd te
krijgen. Bedoelde studies hadden onder meer betrekking op de (drijvende)
vouwbruguitrustingen voor de nationale sector, de reorganisatie van de territoriale genie-eenheden, een camouflagevlekkenpatroon voor groot materieel,
de vervanging van de meeste ‘draagbare’ aggregaten, nieuwe werkboten voor
de genie, de behoefte aan mobiele noodstroomaggregaten voor de nationale
sector, mijndetectie-apparatuur (grondradar), een bovendekking voor schuttersputten en gestandaardiseerde camouflage-ondersteuningsmiddelen.
Een hoofdbestanddeel waren de gewone aanschafprojecten, zoals een mobiele
hijskraan, een nieuw vaartuig voor genieduikers of de verwerving van extra
camouflagenetten. Daarnaast werd ik betrokken bij materieelaspecten van de
dossiers in andere secties zoals Plannen C (grote projecten), schreef een notitie
over materiële oorlogsreserves, evenals commentaren op het militaire woordenboek (VS 2-7200) en op artilleriestudies. Indien aan een project bepaalde personele consequenties (bijv. onderhoudsmonteurs, kerninstructeurs) en andere
otas-wijzigingen waren verbonden, werd nauw samengewerkt met de afdeling
Organisatie dan wel met de beheerders van de mobilisabele eenheden bij het
NTC in Gouda.
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Het afdelingshoofd was kolonel (art) Couzy, opgevolgd door kolonel
Westerhuis. Diens plaatsvervanger, overste Pluimert, kreeg tijdens de
leergang Tertiaire Vorming last van nekkramp en overleed. Mijn directe chef was majoor Karssing, opgevolgd door majoor (art) Mammen.
Beiden sympathiek, maar met weinig tijd voor overleg.
Op vrijdagmiddag werd een sociale werkmansborrel met de gehele
sectie PLB gehouden, waaraan ook het sectiehoofd deelnam. Overste
Vinkenburg kreeg dan een eigen hondenbak met nootjes, vanwege zijn
grote geniehanden. Er werd ondanks de werkdruk veel gelachen en de
sfeer was, op enkele uitzonderingen na, altijd plezierig.
Verder maakte ik kennis met pogingen om zo efficiënt mogelijk te werken:
time-management, voortgangsrapportage, urenraming en een schriftelijke
ontvangstbevestiging. Het bleek weinig voordelen te bieden omdat de ‘klant’
het tijdschema waarbinnen diens verzoek of probleem zou worden opgelost,
nauwelijks kon beïnvloeden. Bovendien werkten we al abnormaal hard en
kostten extra plannings- en rapportage-activiteiten alleen maar méér tijd, met
name bij het ontbreken van voorspellende gaven. Het werken met ‘spreekuren’
waarbuiten je niet mocht worden gestoord, werd snel weer ongedaan gemaakt.
Want niet alleen de telefoon moest dan worden geblokkeerd, maar collega’s
gingen ook hun eigen werkindeling afstemmen op de spreekuren van anderen...
Een simpele maandrapportage over de stand van zaken in de eigen projecten,
voldeed beter om superieuren inzicht te geven in de prioriteiten en de output.
Inmiddels had het AOC mij een prijs toegekend voor de gepubliceerde
artikelen in het Spinneweb, uit te reiken door kolonel Couzy tijdens een
periodieke afdelingsborrel. Door verschillende omstandigheden miste
ik die borrel drie maal op rij, waardoor mijn afwezigheid was opgemerkt. Naderhand kreeg ik de indruk dat dergelijke voorvallen wellicht
tegen me werden gebruikt, ondanks de werkprestaties.
Dagelijks reden we heel vroeg met een vaste groep, waarin onder meer majoor
Tukker, van Woerden naar Den Haag en terug. Actuele politieke en militaire
onderwerpen werden onderweg besproken, en zelfs stilstaan in de file was gezellig. Soms pakten we een sluiproute via Boskoop, Tempel (what’s in a name)
en Bodegraven. Zo begon ik steeds meer belangstelling te krijgen voor Haagse
besluitvorming, Kamervragen en de wijze waarop sommige generaals met de
Nederlandse industrie omgingen. Toen Joep Engelen mij vroeg deel te willen
nemen aan een werkgroep van de Nederlandse Officieren Vereniging, zei ik ja.
Die werkgroep, gericht op de zgn. 2e en 3e doelstellingen van de NOV, kwam
echter niet meteen tot bloei en ik belandde in de redactie van de Carré. Het was
een nuttige en stimulerende periode, waarbij ik het meeste plezier beleefde aan
mijn eigen rubriek ‘Onvoltooid stafwerk’.
In die tijd produceerde de redactie van de Carré een groot gedeelte
van de inhoud zelf, al dan niet onder pseudoniem. De inmiddels over143

leden overste Egter van Wissekerke schreef een indrukwekkende serie
artikelen onder de schuilnaam Peter Bluntsli, naast zijn beschouwingen
over tactiek en internationale operaties. Zijn ‘dubbele’ identiteit werd
al die jaren geheim gehouden.
De redactieleden produceerden bij toerbeurt de redactionele bijdrage
‘Vierkant beschouwd’ en tevens ‘Prikken en Prikkels’ dat de anonieme
opvolger werd van Onvoltooid stafwerk. In hoeverre oudere collega’s
zich hebben geërgerd aan of aangesproken voelden door mijn onbevangen stukjes, kan ik niet beoordelen. Vele generatiegenoten spraken
hun waardering uit, naast waarschuwingen. Mijn reactie ‘we zijn hier
niet bij de artillerie’ werd niet door iedereen begrepen en bovendien
had ik ongelijk. Ook buiten de artillerie liepen superieuren rond met
dezelfde mentaliteit, op zoek naar gelijkgestemde en ‘aangepaste’ opvolgers. Kritische opmerkingen maakten een officier in die tijd tot een
buitenbeentje, mogelijk zelfs een ‘outcast’.
Hoe voorzichtig men in Den Haag met kritiek moest zijn, ontdekte ik na drie
maanden. Iedere officier werd als nieuwkomer bij de LAS, geacht zijn ‘opwachting te maken’ bij de bevelhebber, toen generaal P. Graaff. Eindelijk was
ik aan de beurt en had inmiddels wat werkervaring opgedaan, onder meer met
een onzinnig nieuw planningssysteem. Mijn verbale afkeer daarover lokte een
scherpe reactie uit; de generaal had het systeem zelf ingevoerd...
De samenwerking met de DMKL was doorgaans goed, hoewel ik weinig van
het financiële toezicht begreep. Soms namen ook vertegenwoordigers van de
DEBKL (directie economisch beheer KL) aan het overleg deel, terwijl in andere gevallen door de DMKL met fondsen werd geschoven. Het idee om enkele
reserveprojecten ‘op de plank’ te hebben voor het geval er aan het einde van
het jaar geld dreigde over te blijven, leek theoretisch wel nuttig maar werkte in
de praktijk niet. De beslissing moest dan al in september zijn genomen om tijdig de beoogde financiële verplichtingen te kunnen aangaan. Ook werd geld bij
leveranciers als voorschot ‘geparkeerd’ voor nog te bestellen munitie e.d.
Jaarlijks vierden we een gezamenlijk St.Nicolaasfeest waarbij collega’s
op de hak mochten worden genomen, anekdotes uitgebeeld of ludieke
alternatieve materieelbehoeftes werden geïntroduceerd. De avondenlange voorbereiding bracht onvermoede talenten aan het licht, waardoor ik niet verbaasd was dat enige jaren later kolonel P. de Vries zich
‘vermomde’ als generaal Patton om een nieuwe doctrinepublicatie toe
te lichten. Zo kende ik hem reeds als majoor.
Met de collega’s kon ik het doorgaans uitstekend vinden. Het is binnen de plannenwereld onmogelijk iets te presteren zonder medewerking van specialisten.
Zelden deed ik een vergeefs beroep op de steun van materiedeskundigen, ook
bij de DMKL en het genie-opleidingscentrum.
Bovendien ontwikkelde zich een eigenschap die me vaker van pas zou komen.
Tijdens vergaderingen hoefde ik nauwelijks iets te noteren of een secretaris aan
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te wijzen, want na afloop werd de ‘geheugenfilm’ afgedraaid en stonden alle
belangrijke beslismomenten en actiepunten op een rijtje voor het verslag. Daarnaast werd met twee plannencollega’s, majoors der Genie Dekker en Visser,
een artikel voor de Militaire Spectator geschreven over de toekomstige genieorganisatie. Majoor Dekker was initiatiefnemer én gebrevetteerd, maar niet
bang voor discussie. Dergelijke talenten verlieten regelmatig de krijgsmacht
voortijdig - zoals de artilleristen Sevenstern, Ruijs en Berghuijs - evenals vele
anderen, waaronder militaire ingenieurs (Reissenweber, Remijnse) en ook nietgebrevetteerden.
Hoewel ik weer een mobilisabele bestemming kreeg, was er nauwelijks
gelegenheid voor de bijbehorende activiteiten. Tijdens de lunchpauzes
werd doorgewerkt, gesport of verbeterde ik de begrippenlijsten voor
mijn eerste militaire woordenboek. Werk mee naar huis nemen was er
officieel niet toegestaan, maar in de praktijk werd niet gecontroleerd.
Er verdwenen soms dossierstukken doordat de afdeling vrij toegankelijk was en
kamerdeuren niet altijd werden afgesloten in de middagpauze. Om die reden
kwam er eerst toegangsbeveiliging en uiteindelijk een pasjessysteem.
Een gezegde was: alleen de stukken waar géén classificatiestempel op staat,
blijven geheim. Of er iemand is betrapt en opgepakt voor het meenemen dan
wel kopiëren van geheime of confidentiële stukken, weet ik niet zeker. Het was
echter bekend dat in Brussel bij het NAVO-hoofdkwartier spionage plaatsvond,
dus waarom zou dat in Den Haag niet kunnen...
Tijdens een legerkorpsoefening werden vanuit - naar ik meen - de
vliegbasis Fassberg verkenningen uitgevoerd in onze oorlogsgebieden.
Na afloop bleek een complete bundel Operatieplan nr 1 (GEHEIM)
verdwenen... Misschien was dit een van de redenen dat het operatieplan van het legerkorps regelmatig werd aangepast.
Welke informatie door onze inlichtingendiensten werd verzameld over
sleutelfunctionarissen, is mij niet bekend. Maar dat het seksleven van
hooggeplaatsten hun belangstelling had en heeft, is inmiddels duidelijk.
Tot welke vormen van politieke en privé chantage dit binnen (inter)nationale kaders kan leiden, laat zich raden.
Het overlijden onder verdachte omstandigheden van een Nederlandse
deskundige op het gebied van de geheime voortstuwingstechnologie
voor onderzeeboten, paste in een hele reeks van bijzondere incidenten.
Die begonnen al tegen het einde van WO II, daarna in NederlandsIndië en Europa, en werden onder meer vervolgd met de onthullingen
na de Bijlmerramp en meer recent met de moord op Pim Fortuyn.
Drie projecten werden aanleiding tot een vroegtijdige en vrijwillige overplaatsing: camouflagevlekken, aggregaten en de vouwbruggen.
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Binnen de NAVO was reeds een driekleurig vlekkenpatroon in gebruik, dat
gezamenlijk werd ontwikkeld voor materieel van de Amerikaanse en Duitse
landmachten. Nederland moest die stap nog zetten; dus de invoering van
nieuwe tanks en wielvoertuigen, en grote modificatie- of onderhoudsbeurten,
leken me prima startpunten. De werkgroep kwam met een advies en kostenplaatje, waarbij het uitgangspunt was dat niet al het materieel gelijktijdig kon
worden overgeschilderd. De kosten, het capaciteitsgebrek en de ontwikkeling
van een standaardpatroon per (voertuig)type maakten het noodzakelijk een
overbruggingsperiode te accepteren met gemengd materieel. De speciale verf
die bepaalde eigenschappen had tegen detectie met nachtzichtapparatuur en zo
mogelijk tegen chemische besmetting, kon namelijk niet met de hand worden
aangebracht. Dus waren er (mobiele) verfspuitcabines nodig.
Dit was allemaal bekend toen generaal Couzy, inmiddels souschef Plannen/
LAS, de betreffende nota ondertekende. Desondanks kwam er een formeel
protest van DMKL-zijde; de kostenraming die de DMKL-vertegenwoordiger
zelf had ingediend, zou te laag zijn. Het ‘bewijs’ daarvoor is volgens mij nooit
geleverd en bovendien had zonodig de onvermijdelijke fasering nog wat meer
kunnen worden uitgerekt.
Nu trok de souschef echter zijn nota in tot algemene verwarring, want de verfeisen voor de materieelfabrikanten waren al aangepast en het uitstel kon de uiteindelijke kosten toch niet omlaag brengen. Integendeel, en ik was lichtelijk
verontwaardigd dat dit buiten mij om gebeurde, want het gerucht ging dat het
de landmacht tenminste 20.000 D-mark boete zou kosten voor elke bestelde
Leopard-tank. De Duitsers beschouwden namelijk de opdracht om ze alsnog af
te leveren in legergroen, als contractbreuk. Zelfs reservedelen waren al in het
vlekkenpatroon gespoten...
Het zou niet bij deze voor mij onbegrijpelijke beslissing blijven. Tijdens
een bezoek aan Israël was kolonel Couzy onder de indruk geraakt van
een gedemonstreerde vuurregelingscomputer. Wat hij niet besefte, was
dat de Israëli’s verhoudingsgewijs met minder artilleriewaarnemers
werkten en dat de demonstratie kon zijn gemanipuleerd, zoals bij een
andere gelegenheid is gebeurd. DMKL kreeg richtlijnen om de Elbitcomputer mee te nemen in het selectieproces, terwijl een samenwerking
met de Duitsers, Britten of Belgen - zelfs Frankrijk, Italië of Spanje méér voor de hand lag. De prijs van de Israëlische offerte was zo laag,
dat Elbit won. Jaren later werd ik als sectiehoofd Externe Plannen/
AOC met de gevolgen hiervan geconfronteerd, evenals met een andere
beslissing van de generaal.
Hij bestelde een batterij getrokken vuurmonden FH70, die door de
Duitsers werden afgedankt. Ze waren bedoeld om hier de kennis van
getrokken vuurmonden op peil te houden, omdat met de M114/39 in
vredestijd niet meer mocht worden geschoten. Een combinatie van
oefenen met de M114/39 en schieten met de M109 leek logischer, maar
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werd kennelijk verworpen. De aanschaf van een batterij moderne, lichte (getrokken) vuurmonden ten behoeve van de luchtmobiele brigade,
was daarmee geblokkeerd.
Wie of wat hier achter stak is voor mij onopgehelderd gebleven; wellicht vermoedde de generaal dat de brigade voorlopig niet luchtmobiel
zou worden ingezet. Inmiddels lijkt als luchtmobiele artillerie toch een
lichte SP-vuurmond te worden geselecteerd en omstreeks 2008 ingevoerd, ter vervanging van de zware 120 mm mortieren bij de brigade.
In de 80-er jaren wemelde het bij de parate eenheden en in de nationale sector
van allerlei types aggregaten, meestal met een (versleten) benzinemotor. Hoewel voor continu gebruik een dieselaandrijving de voorkeur had, zoals bij de
Bauscher-aggregaten, moest dan meer aan de geluiddemping worden gedaan.
Ik kreeg opdracht een complete inventarisatie te maken en een nieuwe vermogenserie met gebruikerseisen voor te leggen, de behoeftestelling te onderbouwen plus een kostenraming te produceren. De kosten van invoering voor de
gehele landmacht vielen behoorlijk tegen, dus werden er een aankoopfasering
en de tijdelijke herindeling van bestaande types bijgevoegd.
De werkgroep had maandenlang haar huiswerk gemaakt, maar de voorstellen
werden keer op keer afgekeurd vanwege de kosten. Steeds vaker hoorde ik gebrevetteerde officieren de term ‘aanvaardbaar operationeel risico’ gebruiken.
Het deed me denken aan de verhalen uit de 30-er jaren, toen enkele politieke en
militaire hufters het (over)leven van gewone soldaten als vrij onbelangrijk beschouwden. Bovendien begreep ik niet waarom intussen de Nederlandse industrie honderden miljoenen aan Defensie mocht verdienen, vooral om politieke
redenen. Alleen voor de tankprojecten bleek uit een onderzoek ongeveer 600
miljoen gulden méér te zijn uitgegeven dan nodig was, nog afgezien van ondeugdelijke componenten zoals, naar verluidt, de nachtoptiek en de ballistische
rekenaar.
De relatie tussen Defensie en de industrie kwam ook bij andere projecten en incidenten in een bijzonder daglicht te staan: haarscheuren in
de prtl (Duits pantserrupsvoertuig tegen luchtdoelen), de Walrusaffaire, onbetrouwbare AP-mijnen (anti-personeel), munitiebestellingen, de vervanging van de YPR en de Nekaf-jeep, de aanschaf van de
Franse Cougar-helikopters, de verkoop van overtollig materieel (AMX,
marineschepen), en materieelprojecten waarmee ik op het ministerie en
bij Plannen/AOC te maken zou krijgen.
Bij de Walrus-affaire was het optreden van onze marinestaf kennelijk
zo verdacht dat, volgens betrouwbare bronnen, in het projectarchief
werd gesnuffeld door het ministerie...
Langzamerhand begon ik te begrijpen waarom sommige (gebrevetteerde)
officieren die een beeld van hun eigen toekomst hadden gekregen, de krijgsmacht verlieten. De Carré vormde voor mij wel een uitlaatklep, maar daarin
kon niet alles worden beschreven. Bovendien leek de krijgsmacht ongevoelig
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voor kritiek van binnenuit; de waan van de dag in de politiek overheerste met
steeds weer nieuwe Kamervragen. Ook in de jaren erna leken de belangen van
de BV Nederland en van lobbyisten de parlementaire besluitvorming vaak te
sturen, zoals onlangs zichtbaar werd bij de deelname in het JSF-project (joint
strike fighter).
Tijdens een diner bij de Franse ambassadeur verzekerde een industrievertegenwoordiger me dat de aankoop van de Cougar-helikopter door
Nederland rond was. En dat op een tijdstip dat officieel de beslissing
door de staatssecretaris nog moest worden genomen en door het parlement goedgekeurd...
Het project Vouwbrugcapaciteit voor de nationale sector deed voor mij de deur
dicht. Bij het legerkorps werden deze drijvende bruggen met speciale voertuigen en duwboten ingevoerd, maar een studie over de eventuele vervanging van
Maasbruggen (dan wel Rijnbruggen) moest nog worden afgerond. Ik kreeg de
opdracht een onderbouwde behoeftestelling te produceren, met alle relevante
aspecten, vóórdat de optietermijn voor vervolgbestellingen was verlopen.
Dit betekende niet alleen mijn vakantieverlof aanpassen, maar ook dat van
enkele deskundigen. DMKL, LAS/OPN, LAS/ORG, NTC (nationaal territoriaal commando), het GOC (genie-opleidingscentrum) en de staf van de geniegevechtsgroep in Wezep werkten intensief mee. Na bijna twee maanden was de
klus geklaard en haalde iedereen opgelucht adem.
Toen ik bij de souschef, generaal Couzy, werd geroepen, meende ik zijn welgemeende complimenten in ontvangst te mogen nemen. Niets was minder waar;
de opdracht was me ten onrechte verstrekt, want de generaal had reeds besloten
dat het operationele risico gering was. Zijn besluit om geen aanvullende vouwbrugcapaciteit voor de nationale sector in te voeren, was helaas niet bekend bij
het hoofd Plannen. Ik was geschokt en schreef daarna een aantekenvel voor het
afdelingshoofd, waarin de negatieve ervaringen in de afgelopen maanden werden opgesomd. De summiere aanbeveling aan het eind luidde:
ondergetekende zo spoedig mogelijk over te plaatsen.
Mijn directe chefs konden de gang van zaken niet ontkennen, maar voelden
weinig voor ondersteuning van de aantekening. Het plaatsvervangend hoofd,
overste Pluimert, had wellicht vaker signalen opgevangen, of meer lef, want hij
toonde zich bereid mijn opvattingen te verdedigen. Zijn plotselinge overlijden
belette dit echter.
Dat het aantekenvel toch serieus werd genomen, ontdekte ik door een
telefoontje van kolonel De Kruyf die mij kende uit Zeven en uit de tijd
dat hij hoofd LAS/ORG was. Bij de DPKL (directie personeel KL) had
hij een vacature op het ministerie ontdekt, die hem geknipt leek voor
mij. Bovendien was er een bevordering aan verbonden. De overweging
dat ik reeds twee Haagse jaren had overleefd en een functie op het gebied van internationale materieelsamenwerking (IMS) wel zag zitten,
deed de rest.
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Voor de functie bij het directoraat-generaal materieel (DGM) ‘op het Plein’
moest ik voor het eerst als militair op sollicitatiegesprek komen. Internationale
materieelsamenwerking werd bemand door burgers en per krijgsmachtdeel een
overste. Het gesprek verliep positief en ik kon daarna mijn overste-sterren gaan
ophalen. Voorlopig als tijdelijke rang, afhankelijk van een nog uit te brengen
‘eind’beoordeling door LAS/Plannen. Het was een onverwachte ontknoping.
Hoofdofficier-toegevoegd IMS (1987 – 1990)
De functie bij de DGM zou de wonderlijkste periode in mijn carrière worden,
maar daarvan had ik geen flauw vermoeden. Het begon met een déjà vu: een
lege archiefkast. Om een of andere reden zag niemand daarin aanleiding om me
behoorlijk in te werken; dus begon ik met alle stukken en vaktijdschriften te
lezen, die circuleerden. Voorts gesprekken met mijn voorganger, collega’s van
IMS en van de sectie voor grote materieelprojecten, waar van elk krijgsmachtdeel een gebrevetteerde overste werkte. De KL-er was Roel Kampman die met
mij afsprak altijd in uniform te verschijnen.
Op het Plein werden de militairen geacht onzijdig te zijn en geen nadruk op hun ‘afkomst’ te leggen. Burgerkleding was derhalve normaal,
waarbij de marine één keer per maand uniformdag had ingesteld. Roel
vond dat flauwekul en droeg nagenoeg altijd zijn uniform.
Ik volgde zijn voorbeeld ten dele, want hij had ook de gewoonte om af
en toe op de gang de kreet ‘in de putten’ te slaken. Dit teken van diepe
frustratie ging mij iets te ver, maar met vragen kon ik bij hem terecht.
Omdat mijn aandachtsgebieden Frankrijk (plus Israël), Duitsland en Spanje
(plus Portugal) waren, zocht ik contact met de attachés, enkele militairen bij de
Defensiestaf en na verloop van tijd met de directies materieel van onze drie
krijgsmachtdelen. Zo raakte ik met allerlei vage en concrete samenwerkingsprojecten bekend, met bilaterale overeenkomsten of MOUs (Memorandum of
Understanding), nationale materieelprojecten, ministeriële overlegfora tot op
het niveau van staatssecretaris, en met de eigen taakinhoud. Er was overal tijd
genoeg voor; zelfs een gesprek met de directeur-generaal materieel, generaal
Boekenoogen, mocht best uitlopen. Dit bleek al snel een verkeerde indruk; hoe
hoger de rang, hoe harder er werd gewerkt. Een overste was ongeveer de werkvloer en kon zijn tijd wél zelf indelen, maar de chefs werden geleefd.
Daardoor kwam het regelmatig voor dat internationale vergaderingen op een
halve namiddag moesten worden vóórbesproken, met alle betrokkenen en adviseurs tegelijk. Medewerkers van de DAB (directie algemeen beleid) en de DV
(directie voorlichting) vervulden daarbij eveneens adviestaken.
Door een goed contact met de secretaresses kon veel worden geregeld,
maar voor een deel van de hand- en spandiensten moest ik toch zelf bijspringen.
Het eerste foutje was een onhandige tafelschikking bij een officieel wel149

komstdiner. Ik had begrepen dat het bedoeld was om kennis te maken
met de beide delegaties, dus plaatste ik de delegatieleiders tegenover
elkaar aan het hoofd van de tafel. Fout, want de heren wilden reeds
informeel zaken doen op zo kort mogelijke afstand van elkaar, dus in
het midden, net als tijdens een vergadering.
Hoe gevoelig details waren blijkt uit het vervolg. De naamkaartjes werden niet even snel verplaatst, want dan zou kennelijk een fout worden
toegegeven. Zo moest ik nog veel leren over het diplomatieke wereldje.
Een uitnodiging aan de Spaanse attaché voor een formele ontmoeting
kon niet worden geregeld door even te bellen of een kaartje af te geven,
maar diende schriftelijk te worden geïnitieerd. Het kwam toch nog
goed, zij het niet zonder kleerscheuren en enige discussie.
Regelmatig bilateraal overleg met de verschillende landen vond meestal in Den
Haag of in een hoofdstad plaats; Parijs, Bonn, Madrid en soms in Amsterdam
(Schiphol). In Portugal ben ik niet geweest, maar was wel aanspreekpunt voor
de attaché, BuZa, het ministerie van Economische Zaken (EZ), de Defensiestaf
en het betrokken krijgsmachtdeel. Maandelijks werd een informeel overleg met
de Haagse ministeries gehouden, waaraan ook een vertegenwoordiger van onze
NAVO-delegatie in Brussel deelnam. In het begin kon ik mijn oren bijna niet
geloven bij verhalen over de brutaliteit waarmee landen hun defensie-industrie
ondersteunden.... totdat ik ontdekte dat het in Nederland niet veel anders was.
Informatie daarover was meestal vertrouwelijk, maar de betrokken ambtenaren
hadden soms hun eigen redenen om daar flexibel mee om te gaan.
Vanuit het ministerie werden tevens contacten onderhouden met TNO
(Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk
onderzoek), waar belangrijke subsidies naar toe gingen en materieelontwikkelingen werden ondersteund op grond van speciale regelingen.
Bedrijven konden eveneens in aanmerking komen voor subsidiëring
van een ontwikkeling van defensiematerieel, gebruik makend van de
CODEMA-afspraken. Daarbij betaalden Defensie, EZ en het belanghebbende bedrijf ieder een derde van de ontwikkelingskosten, met een
bepaalde restitutieverplichting indien er materieel werd geproduceerd
en (ook) geëxporteerd.
De nationale defensie-industrie bestond in die jaren voornamelijk uit
HSA, RDM, Oldelft (Oude Delft), DAF(-SP), EuroMetaal-Zaandam,
(Hembrug), Philips, Fokker, Stork, Promac, scheepswerven en de toeleveringsbedrijven.
In het begin voelde ik er weinig voor aan de belangenbehartiging van onze industrie bij te dragen, maar moest spoedig toegeven dat het onvermijdelijk was.
Dit uitleggen heeft tot een artikel in de Carré geleid. Belangrijker was dat de
belangen van de ‘BV Nederland’ niet ten koste zouden gaan van belangen van
de krijgsmacht. Het feit dat ik dit openlijk nastreefde, werd eerst als een vorm
van sabotage beschouwd - later ‘operationeel denken’ genoemd - doch mijn in150

vloed was uiteindelijk (zeer) beperkt.
Als diplomaat-in-opleiding leerde ik om uit de woordenbrij van besprekingen
de hoofdlijnen, toezeggingen en afwijzingen te destilleren voor het Engelse
verslag. De onderhandelingen verliepen soms subtiel en een heldere, concrete
vastlegging werd niet altijd op prijs gesteld. De Fransen spraken meestal Frans,
zodat wij een tolk meebrachten, en zorgden ervoor dat hun onderhandelingsopties op papier waren voorbereid. Dan lazen ze de tekst ten behoeve van het
verslag voor van een blad waar vermoedelijk meerdere versies op stonden.
In die periode bereidde de Carré-redactie een interview met de plaatsvervangend bevelhebber voor. Ik had al wat aandachtspunten op een
kladje gezet ten behoeve van een voorgesprek. Toen ik die onderwerpen met hem mocht doornemen, was ik onvoorbereid op zijn volzinnen.
Normaal werd een interview door twee man afgenomen, eventueel met
een bandrecorder als ondersteuning. Nadat de generaal alle punten
binnen een half uur had doorgenomen, vroeg hij of ik er iets mee kon
voor de Carré. Ik keek hem niet-begrijpend aan totdat hij zei: dit was
het interview. Verslagen verliet ik het pand en, hoewel zijn uitspraken
scherp geformuleerd en interessant genoeg waren, voelde ik me niet in
staat daar een professioneel artikel van te maken.
Na enkele maanden had de laatste beoordeling door de zgn. tweede beoordelaar
bij de landmachtstaf nog niet plaatsgevonden. Omdat mijn aanspreekpunt bij de
DPKL dit als een slecht voorteken zag, informeerde ik mijn eerste beoordelaar
over het belang van een positieve uitspraak in relatie tot mijn bevordering.
Inmiddels vervulde ik een vredesfunctie als overste, en werd tevens benoemd
tot commandant van de 154e Afdva (mobilisabele afdeling veldartillerie) die
een herhalingsoefening met de nieuwe M114/39 te wachten stond.
Het beoordelingsgesprek volgde na ongeveer een half jaar in aanwezigheid van
majoor Mammen. Tot mijn ongenoegen zag de tweede beoordelaar, kolonel
Westerhuis, een effectieve bevordering tot luitenant-kolonel (nog) niet zitten.
Wraak voor mijn aantekenvel, onwetendheid over de tientallen projecten die ik
had afgerond, frustratie over de camouflagevlekken of de Carré, afkeer van
mondige officieren, of gewoon pure onkunde? Ik begreep zijn argumentatie
niet, maar begon gebrevetteerde officieren steeds meer te wantrouwen. Met
name omdat tegen dit bittere ‘oordeel’ weinig objectieve bezwaren waren aan
te voeren en ook Hans Mammen niet goed wist wat ik hier mee aan moest.
Intussen dook ik met frisse moed in de personele en materiële bijzonderheden
van mijn mobilisabele eenheid, en kwam daarbij enkele bekende namen tegen.
De materieelopleg in mobilisatiecomplexen was een voortdurend punt
van discussie. Per materieelsoort of per otas-bouwsteen of per ‘afhaalfunctionaris’ maakte een tamelijk groot verschil, zeker indien tevens de
verstrekking van stafkaarten, ‘droge’ batterijen, accu’s, legerformulieren (bijv. vuurkaarten), voorschriften, instructiekaarten, kleinkalibermunitie en onderhoudsmiddelen in beschouwing werd genomen.
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De instrumenten lagen centraal in droogkamers, persoonlijke wapens,
seinpistolen en groepswapens ‘gepreserveerd’ in wapenkamers, en kkmunitie en artilleriegranaten in bunkers. Dienstvoorschriften moesten
kunnen worden gewijzigd en de stafkaarten werden soms vervangen
door de nieuwste edities.
De hele mobilisatieprocedure werd regelmatig met de betrokken kaderleden beoefend en doorgenomen op speciale informatiedagen, waarbij
tevens een verkenning van de opkomstlocaties voor het personeel kon
plaatsvinden, en verder tijdens de opkomstoefening ‘Donderslag’.
Bij de staf in Garderen was een officier belast met de coördinatie van
de mobilisatie-oefeningen en (oorlogs)voorbereidingen door artillerieeenheden, en met de indeling van beroepspersoneel, in samenwerking
met het NTC en CoHHOn.
Vanuit mijn plannentijd had ik een experimenteel project meegenomen, waar
mijn opvolger geen tijd voor had. Door contacten met Grondmechanica Delft
ontdekte ik een simpele methode om de draagkracht van de bodem te testen in
gebieden met een hoge grondwaterstand of een veenachtige structuur.
Een betaalde proefneming in de omgeving van het ElbeSeitenkanal toonde aan
dat bepaalde opstellingen voor artillerie en tanks ongeschikt waren bij langdurig verblijf, afhankelijk van de verzadigingsgraad van de bodem. De trillingen
van een hulpmotor, aggregaat, prtl of schietende vuurmonden kunnen namelijk
bodemverweking veroorzaken, vergelijkbaar met het moerasincident van het
Engelse tankbataljon. De relatief geringe investering voor een militair testvoertuig zou interessant kunnen zijn in verhouding tot het mogelijke verlies aan
tanks, vuurmonden en andere zware voertuigen, en tot de kosten van de bestaande terreininlichtingencapaciteit bij de TAPn (terreinanalyseploegen).
Bij een verkenning in de omgeving van de Bienenbütteler Mühlebach
moest de hele (tegen)aanvalsroute worden ‘uitgelopen’ om vast te stellen of het terrein geschikt was voor tanks. Dit was op de CCM-kaart
(cross-country mobility/movement) niet met zekerheid vast te stellen,
doch de methode van testen met een man op je rug gaf geen garantie
tegen bodemverweking bij een verplaatsing met meerdere pantservoetuigen gelijktijdig, zoals die Engelse tankcommandanten bij Zeven
hadden ervaren.
In overleg met Grondmechanica werd een presentatie met informele bespreking
georganiseerd, waaraan onder meer generaal K. en vertegenwoordigers van een
constructiebedrijf deelnamen. Laatstgenoemden zouden een kostenraming toelichten, zoals vaker gebeurde bij besprekingen met TNO, andere laboratoria of
de industrie. Generaal K. vond dit desondanks ongepast, zich niet realiserend
dat hij gast was, en toonde zich op pijnlijke wijze niet meer geïnteresseerd in
voortzetting van het project. De praktische gevolgen daarvan pasten kennelijk
in zijn ‘aanvaardbare operationele risico’. Ik hoopte de man nooit meer tegen te
komen, vergeefs.
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Contacten met industrievertegenwoordigers waren zo normaal dat in
Brussel bepaalde NAVO-werkgroepen toestemming kregen hun recepties te bezoeken. Echte risico’s ontstonden pas wanneer naast je ontbijtbord in het hotel het ‘keuzemenu’ van een bedrijf lag: bordeelbezoek, een merkhorloge of een dure fotocamera.
Intussen had ik mijn draai helemaal gevonden en begon plezier te krijgen in de
rol die ik mezelf had toegekend. Zo bedachten we met een vertegenwoordiger
van BuZa een brief aan de Portugese ambassade om een einde te maken aan de
onbeschaamde lobby voor de Portugese UMM, een voorgestelde vervanger van
de Nekaf-jeep en de roestende Landrover. In het kader van een marineproject
met Nederlandse leveringen aan Portugal, werden toch ca. 50 UMM-jeeps afgenomen door Defensie, maar de Mercedes-Benz werd uiteindelijk als beste
optie door de KL geselecteerd na een serie vergelijkende beproevingen.
Ook een nieuwe Landrover viel daarbij af, ondanks de grote druk die werd uitgeoefend door de Britten. Voor het eerst maakte ik kennis met het begrip lifecycle cost als verwervingscriterium. Daarvóór werd vooral de offerteprijs in beschouwing genomen, indien een uitrustingstuk verder aan de TMT-eisen (tactische- en militair-technische) voldeed. Dat bij grote belangen soms een merkwaardige spel werd gespeeld of - al dan niet discreet - ongeoorloofde (politieke) invloed werd aangewend, heb ik meerdere malen van nabij meegemaakt
dan wel geadviseerd.
Zo weigerden onze Duitse gesprekspartners inzage te geven in hun
Taktische und Technische Förderungen voor een nieuwe tank: de
Panzerkampfwagen. De formele reden was dat men in Bonn geen beinvloeding van die TMT-eisen wilde door partnerlanden, vóórdat het
document nationaal was goedgekeurd. Dit kon weer betekenen dat
Nederlandse wensen daarna onbespreekbaar zouden worden. De vertegenwoordiger van de LAS (een jaargenoot) vroeg mij of ik een oplossing wist en hij beloofde rugdekking als het mis zou gaan.
Wetende hoe lek de informatie-uitwisseling in diplomatieke kringen
was, stuurde ik een open telex aan onze attaché in Parijs met concrete
vragen over de productiedata, stuksprijs en verdere gegevens van de
ontwikkelde Leclerc-tank. Vóór ik zijn antwoord binnen had, kwamen
er al vragen uit Bonn over wat er aan de hand was. Na uitleg over onze
‘formele’ reden, waren binnen een week een pakket Duitse documenten
en een afspraak voor nader overleg geregeld.
De projecten waarvoor op ministerieel niveau belangstelling bestond, omvatten
vijf categorieën:
- éénzijdige materieelaankopen met een grote financiële omvang en de daaraan
gerelateerde compensatie-orders;
- bilaterale materieelverwerving (standaardisatie, gezamenlijke prototypetesten
en opleidingen, onderhouds- en modificatie-aspecten, plus nationale productieaandelen);
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- internationale ontwikkelingsprojecten (cost-sharing, industriële samenwerking, uitwisseling van technologie);
- langetermijnbehoeften (TMT-eisen, afstemming tijdschema’s, budgetreservering, wetenschappelijk onderzoek e.d.);
- instandhoudingsprojecten, logistieke ondersteuning en LOT-verlenging.
LOT (life of type) staat voor de operationele levensduur van een uitrustingstuk. De verlenging daarvan betrof onder meer tanks, de prtl, de
M109 en bepaalde geniebruggen. Bij de luchtmacht liepen zgn. mid-life
update/upgrade projecten voor vliegtuigen en luchtafweerraketten. De
marine dacht na over verbeteringen aan de mijnenjagers. En met bijv.
de Britse marine en met NAMSA bestonden contracten voor logistieke
ondersteuning in havens, reservedelen, modificatie/onderhoud aan de
HARPOON-projectielen en aan turbinemotoren (evenals aan landmachtmaterieel, zoals de TOW).
De beoogde materieelsamenwerking met Duitsland betrof niet alleen tanks,
maar ook marineradars, verbetering van de prtl, munitie en nieuwe zend-/ontvangapparatuur (het combat net radio project). Deze radio-apparatuur voor
gebruik te velde moest beveiligd zijn tegen afluisteren en opzettelijke storing,
door frequency-hopping en een codering met automatisch wisselende cryptosleutel toe te passen. Zowel Nederland als Duitsland hadden elk een technologisch interessante ontwikkeling, waardoor de keuze moeilijk was zolang er
geen prototypes en indicatieve prijsopgaven beschikbaar waren. Nederland
toonde zich toen bereid de Duitse ontwikkeling een kans te geven en desnoods
met financiële steun te versnellen. Daarbij speelde mee dat HSA graag radars
aan de Duitse marine wilde verkopen.
Er volgde een gedenkwaardige dag. Tijdens de vroege vlucht naar Duitsland
vanaf vliegveld Valkenburg werd geen ontbijt geserveerd in verband met het
slechte weer. Vervolgens naar de vergaderzaal en daar stonden reeds schalen
met koekjes voor bij de koffie die we verwachtten. Toen rond 10 uur eindelijk
de koffie werd gebracht, waren ‘onze’ schalen bijna leeg...
Het werden uiteindelijk dure koekjes want in een ter plaatse opgesteld contract
beloofde de DMKL om 20-25 miljoen mark bij te dragen in een gezamenlijk
CNR-ontwikkelingsproject. Dit dure project werd uiteindelijk toch afgeblazen
door generaal Schouten, souschef C3I van de LAS.
Nog royaler was een gebaar van staatssecretaris Van Houwelingen. De Duitse
marine was bereid een vergelijkbare buitenlandse order af te zeggen en alsnog
Nederlandse radars te kopen, indien ze op tijd werden geleverd en de regering
garant stond voor de boete die HSA zou moeten betalen bij overschrijding van
de leveringstermijn. Van Houwelingen tekende onverstoorbaar de garantieverklaring, inclusief een boeteclausule van meer dan 70 miljoen D-mark.
Dit zijn slechts een paar voorbeelden, maar ieder project kende zulke eigenaardigheden en koppelingen met tegenprestaties. Bovendien lieten de Duitse
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onderhandelaars af en toe subtiel merken hoe ze over ons dachten, door hun
stukken niet te vertalen in het Engels. Met het Rudi Carrell-Duits van sommige
bewindslieden lokten we die plaagstootjes ook wel uit. Het misverstand dat we
onze vreemde talen goed beheersen, bleek onuitroeibaar, behalve voor onze gesprekspartners.
In het ministerie van Defensie had de automatisering inmiddels flink
toegeslagen; computers, netwerken en printers drongen het gebouw
binnen. Met het Word Perfect-programma produceerde ik landenoverzichten, vergaderbundels, verslagen en tijdens lunchpauzes de aanvullingen op mijn viertalige woordenboek of een Engelse afkortingenlijst,
evenals maandelijkse Carré-bijdragen.
Bij de Defensiestaf en de staatssecretaris groeide een bijzondere belangstelling
voor de mogelijkheden van computers en opleidingssimulatoren. In Frankrijk
waren interessante software-ontwikkelingen gaande, doch ook andere landen
hielden zich met simulatoren bezig. Een overste van de Defensiestaf vroeg me
een gezamenlijke evaluatie op papier te zetten, de Deense staatssecretaris kreeg
een presentatie over dit onderwerp, en op vergaderagenda’s werd het een vast
item.
Het was niet altijd eenvoudig bruikbare agendapunten, zoals interessante materieelprojecten, voor bilateraal overleg aan te wijzen. Niet alleen de TMT-eisen
en de ontwikkelingskosten of de investeringsbudgetten voor de betreffende
materieelbehoefte dienden relevant te zijn voor beide partijen, maar tevens
moest het realisatietijdstip passen. Vaak werden het tijdschema en de daaraan
gekoppelde financiering ‘geharmoniseerd’ of moesten de wederzijdse consortia
onderhandelen over kosten- en werkverdeling. Het ‘nut’ van dergelijke contacten op politiek niveau leek soms vooral verbonden met het persbericht erna.
Bij een van de bezoeken aan Parijs liet staatssecretaris Van Houwelingen het gereserveerde chique restaurant annuleren en aten we in
Chez Léon tussen de ‘locals’. Het begon met een bord ‘caviar des
pauvres’; een groenige brei die als dikke soep werd gegeten.
De flessen wijn op de geschuurde houten tafels hadden een speciaal
etiket vanwege de Franse revolutie die 200 jaar tevoren plaatsvond.
Als aandenken nam bijna iedereen een lege fles onder de arm mee toen
we lopend terugkeerden naar ons hotel. Op dat moment had het bonte
gezelschap even geen behoefte aan enige journalistieke belangstelling.
De bouw van een logistiek transportschip gezamenlijk met Spanje, de Europese antitankraket met lange dracht (ATGW-3 of Trigat genoemd), marineradars
(ook voor de Franse marine), fregatten, de nieuwe gevechts-, transport- en
marinehelikopters, de ‘tripartite’ mijnenjagers, nieuwe wapensystemen voor
vliegveldverdediging, de zoveelste Hawk-modificatie, een Europees satellietsysteem (Helios), evenals de Kampfwertsteigerung van bestaand materieel, zijn
voorbeelden van enkele grote(re) verwervings-, ontwikkelings-, modificatie- en
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exportprojecten uit die jaren.
Belangrijke investeringsprojecten hadden een ministeriële goedkeuringsprocedure en werden per realisatiefase gerapporteerd aan de Tweede Kamer. Dit
leidde regelmatig tot vragen, lobbywerk, het ‘lekken’ van informatie en het
ondergeschikt maken van operationele belangen aan politieke overwegingen.
Deze gefaseerde besluitvorming via de DMP-procedure (defensiematerieelplanning/-keuzeproces) verliep soms zo moeizaam, dat werd gestudeerd op de
procedures in andere landen. Zo kwam er via een collega een rapport tot stand
over de Franse DGA (délégation-général pour l’armement) met hulp van de
ambassade in Den Haag. Dit contact leidde tot het bij ons introduceren van een
ambassademedewerker, speciaal belast met ‘economische’ zaken. Deze Franse
burgerambtenaren wisten opvallend veel van militair materieel en de defensieindustrieën, spraken binnen enkele maanden Nederlands en onderhielden zeer
discrete contacten op alle niveaus, waarbij af en toe door hun ambassadeur een
fraaie onderscheiding werd uitgereikt.
De Franse directeur-generaal materieel had een veel ruimere verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld op het gebied van kernwapens en eigen
marinewerven. In de Franse defensiewerkplaatsen (‘arsenaux’) e.d.
werkten dan ook bijna 70.000 man. Een project van de RDM om met
een Franse werf een nieuw type onderzeeboot te bouwen, was volledig
afhankelijk van de goedkeuring door het Franse ministerie en van
politieke ondersteuning uit Den Haag.
Bij iedere bestelling in het buitenland wilde Nederland compensatie-orders bedingen, liefst op het gebied van onze eigen hoogwaardige militaire producten.
De bemoeienis van EZ was derhalve cruciaal voor de politieke goedkeuring,
maar vaak een bron van ergernis achteraf. De afspraken bleken zelden waterdicht of werden genegeerd. De Amerikanen hadden bovendien hun eigen spelregels voor het bij uitzondering verwerven van buitenlandse militaire goederen,
waardoor hun afwijzing van de Goalkeeper (een Nederlandse radar gekoppeld
aan een snelvuurkanon voor de zelfverdediging van schepen) bijna een diplomatiek incident opleverde. Soms moesten vergelijkende testen worden afgedwongen, demonstraties gegeven of politieke instrumenten aangewend.
De bescherming/bevoordeling van nationale industrieën speelde daarin een
belangrijke rol. De Franse weigering om onze mobiele waterzuiveringsapparatuur te kopen, werd bijvoorbeeld gebaseerd op de eis dat het systeem luchtvervoerbaar moest zijn in een klein vliegtuig dat op een vliegstrip (in Afrika?)
kon landen. Pijnlijker werd het als bij een gezamenlijk prototype ruzie tussen
de deelnemende bedrijven ontstond over de verdeling van uit de hand gelopen
ontwikkelingskosten of de uitwisseling van unieke technologie. Soms bleven
de tekeningpakketten of software eigendom van de fabrikant, waardoor de gebruiker voor latere modificaties steeds was aangewezen op de oorspronkelijke
leverancier.
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De inbouw bij de RDM van een nieuwe vuurmond in de M109 gebeurde onder controle van de Amerikaanse leverancier en met toestemming
van de US overheid. Bij conflicten over storingen of garantiebepalingen was het van groot belang welke instantie(s) de contracten had(den)
ondertekend: de Amerikaanse overheid, het consortium van meerdere
bedrijven, de leverancier van een bepaalde component, de Nederlandse
opdrachtnemer, etc. Bovendien werd in het algemeen een afnamekeuring voorzien dan wel eerst een complete prototypebeproeving door
Defensie. Daaruit konden weer aanpassingen voortvloeien met extra
kosten en in ieder geval vertraging.
Het is duidelijk dat in dat stadium de Nederlandse overheid vaak moest
doorgaan op de ingeslagen weg, ongeacht de méérkosten. De RPV
(remotely piloted vehicle) en Israëlische Elbit-computer zijn daar voorbeelden van. Hoewel ook HSA een (afgewezen) ontwikkeling voor het
VERDAC/VUIST- systeem had geoffreerd, kreeg het bedrijf alleen een
vergoeding voor een deel van de gemaakte kosten.
Zoals eerder vermeld, is een RPV een onbemand vliegtuigje met gyrogestabiliseerde observatie-instrumenten (sensoren), dat continu op afstand wordt bestuurd en de beelden ‘real-time’ via datacommunicatie
kan doorzenden naar het grondstation.
Tijdens vergaderingen met de Haagse auteurs van politieke stukken, of van de
DGM met de projectleiders en andere vertegenwoordigers van de krijgsmachtdelen, de Defensiestaf, EZ of van BuZa, werd gewoonlijk door mij de nadruk
op operationele overwegingen gelegd, inclusief standaardisatie. Dit vooral als
‘aanvulling’ op of tegenwicht voor uiteenlopende politieke, economische en
financiële argumenten. Deze houding werd bij bepaalde projecten zoals het
ATGW-3 (antitank-geleid-wapen van de ‘derde’ generatie), VERDAC/VUIST1 (vuurregelingscomputer met verschillende randapparatuur), en bij de studie
Vervanging YPR, niet door iedereen gewaardeerd.
In andere opzichten was mijn onafhankelijke opstelling voor sommigen
nog lastiger. Een commodore die het aangeboden vervoer naar een
vergadering op Schiphol negeerde, een taxi nam en die daar uren liet
wachten, kreeg een afkeurende verklaring bij zijn declaratie met een
toelichting voor de DGM.
Een KLM-helikopter die met een delegatie naar Den Helder vloog en
weer terug, was aanleiding tot een gigantische rekening. Volgens de
KLM werd de rekening altijd betaald op grond van een bestaand contract met Defensie. Toen ik naar een kopie van dat contract vroeg,
werd de rekening prompt gehalveerd.
November 1988 was mijn tijdelijke rang definitief, en tegen het einde van die
maand werd een zoon geboren. Meer wensen had ik niet, maar daarna begon ik
me steeds meer te ergeren aan de wijze waarop door ministeries met belasting157

geld werd gesmeten, onzinnige bilaterale contacten in stand werden gehouden
ten gunste van de industrie, staatssecretarissen zich profileerden met persconferenties en industriepolitiek, en bovendien het wereldje van militaire attachés en
diplomaten zich soms bezig hield met gebakken lucht.
Een bezoek aan de ambtswoning van de Nederlandse ambassadeur in
Madrid bevestigde het beeld van onbegrensde luxe op kosten van de
belastingbetaler. Wie daarover uit de school klapte kon een carrière bij
BuZa wel vergeten; en wie eenmaal BuZa had verlaten, werd niet meer
opnieuw aangenomen. Ook in Nederland was niets te dol zodra het om
diplomaten ging, en die mentaliteit bleek besmettelijk voor andere ministeries.
Sindsdien is mijn wantrouwen ten aanzien van het ministerie van BuZa
en Ontwikkelingssamenwerking niet afgenomen. Na een kritisch artikel
voor een tijdschrift, over opvallende verspillingen in de begroting, was
het jaar daarop de structuur van de BuZa-begroting gewijzigd zodat
veel onzichtbaar werd. Toeval?
Binnen het ministerie ontstonden er twijfels omtrent de wenselijkheid van zeer
vergaande samenwerking, gericht op het uitbannen van bestaande doublures in
de Europese productie van militair materieel. Van Houwelingen had al eerder
gewezen op de noodzaak van centres d’excellence, waarbij een ‘verdeling’ van
de markt zou moeten plaatsvinden en veel meer (materieel)standaardisatie kon
worden bereikt. Maar de grote landen hadden hierover hun eigen gedachten, en
Nederland begon de voordelen van ‘kopen van de plank’ meer te waarderen.
Voordat er twee jaren verstreken waren, richtte ik een informeel verzoek aan de
artilleriemonitor bij de DPKL om naar een parate functie uit te kijken. Toen er
een afdelingscommando vrijkwam, werd dit voornemen tot terugkeer naar het
legerkorps echter geblokkeerd door mijn directe chefs. Ik was inmiddels ingewerkt, functioneerde goed als ‘operationeel’ adviseur en had het vertrouwen
van vele spelers; dus moest ik gewoon mijn drie jaren volmaken, vond men. In
combinatie met mijn functie als commandant van de 154e (mob) Afdeling achtte ik dit lot aanvaardbaar en legde me er bij neer.
Bovendien was de interne collegialiteit groot, ook van de (burger)medewerkers
die zich met IEPG- en NAVO-projecten bezig hielden, zoals brandstofpijpleidingen, vliegveldinfrastructuur, C3-faciliteiten, NAMSA, etc.
De IEPG (independent European programme group) was een soort
politieke ‘grote broer’ van FINABEL, eveneens gericht op materieelstandaardisatie binnen Europese NAVO-landen. Geleidelijk kwamen
meer industriële onderwerpen op de agenda, en werden gezamenlijke
behoeftestudies uitgevoerd. Inmiddels is daarvoor de EDA (European
defence agency) in de plaats gekomen.
Bettina Tammes, afkomstig van BuZa, ging regelmatig naar de Europese vergaderingen en kon daarover, tussen twee sigaretten door, sma158

kelijk vertellen. Haar vriend was bezig met een onderzoek of studie
over een oud-Egyptisch dialect dat slechts door een handvol mensen in
de wereld kon worden begrepen.
De term ‘buitenbeentje’ had op het ministerie dan ook weinig betekenis, want er waren grote verschillen tussen de mensen die er werkten.
Zelfs onder de secretaresses was dat zichtbaar, waarbij een naar
Nederland teruggeplaatste dame het heel bont maakte. Ze hing halve
dagen aan de telefoon, naar verluidt om contact te houden met haar
Griekse vriend. En niemand die ingreep...
In hoeverre bepaalde ambtenaren te veel wisten van hun (politieke)
bazen en daardoor zelf hun gang konden gaan, is mij niet bekend.
Maar werkelijk niets valt uit te sluiten. Zo vernam ik van een direct
betrokkene het ongelooflijke verhaal dat er personeel op de loonlijst en
de pensioenlijst stond, dat niet bij Defensie werkte of had gewerkt!
Deze bewering nam ik met een flinke korrel zout, vanwege de strenge
ministeriële accountantsdienst, maar daarna zijn overheidsdiensten
vele malen in opspraak geraakt en blijken ‘spookambtenaren’ op alle
niveaus voor te komen .
Om de manier van werken op het gebied van internationale materieelsamenwerking te verbeteren en uit te dragen, werden interne notities geschreven. Bij
de KMA en het IDL werden lezingen gehouden of cases gepresenteerd. Verder
kwamen onze attachés eens per jaar naar het ministerie voor ‘bijscholing’: het
actualiseren van hun informatie en de uitwisseling van ervaringen.
Omdat een vrijwilliger werd gevraagd voor een lezing over aspecten van bilaterale materieelsamenwerking voor onze attachés, bood ik aan om een stuk
over Duitsland te schrijven en de lessons learned te presenteren. De nieuwe
DGM, generaal Van der Valk, noteerde op het concept: ‘zeer goed’. Dat was
me bij LAS/Plannen nooit overkomen...
Bij spoedklussen - zoals de brief over de UMM-jeep, aantekeningen over de
Frans/Nederlandse onderzeeboot en de combat net radio, of de Panzerkampfwagen - was ik vaak op m’n best, maar er liepen ook dingen scheef. Zo had ik
bij een vlucht naar Parijs met een Fokker-Friendship het vertrektijdstip geschat
zonder rekening te houden met vertraging op vliegveld Valkenburg en de forse
tegenwind waar dit type toestel weinig verweer tegen had. De staatssecretaris
arriveerde bijna een half uur te laat en we werden in volle vaart door behendige
motorrijders dwars door het drukke verkeer gevoerd. Aan hun gezichten te zien
mochten we altijd te laat komen!
Bij een bespreking in Madrid zou het beroemde Prado, museum voor
schilderijen en beeldhouwwerken, worden bezocht. Als presentje voor
de gids had ik een Engels boekje over het Mauritshuis in Den Haag
meegenomen. De voorafgaande avond werd door de Spaanse delegatie
onverwacht een representatiegeschenk aangeboden, maar wij hadden
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op dat moment niets anders bij de hand dan het boekje dat al in de auto
lag. Geen nood, dan kreeg de gids wel een fraaie defensiestropdas.
De volgende dag stond de nieuwe staatssecretaris, baron Van Voorst
tot Voorst, toch een beetje beteuterd te kijken; de gids was een zéér
charmante vrouw...
Voor militaire activiteiten moest door mij toestemming worden gevraagd, omdat een deel van de werkzaamheden niet planmatig of voorspelbaar was. Verder was er een grote vrijheid van handelen. Doorgaans zat ik om 07.30 u achter
mijn bureau en kon dan rustig doorwerken, omdat de meeste collega’s pas
tegen negen uur verschenen en doorgingen tot na 18.00 u. Een marinecollega
vloog naar Canada om kennis te maken met zijn gesprekspartners in het ministerie van Defensie. Contacten met onze nationale industrie waren in het algemeen toegestaan, afhankelijk van eigen inzicht, en werden onder meer in de
maandrapportages verwerkt.
Hoewel er verhalen over omkooppraktijken de ronde deden, heb ik daar zelf
niets van gemerkt. De lobbyisten van de defensie-industrie hadden hun relaties
op een hoger niveau en werden onder meer gemonitord door het BBO (bureau
bijzondere opdrachten). Daarbij heeft het me vaak verbaasd hoe gemakkelijk
politici en buitenstaanders over gevoelige budgetgegevens konden beschikken,
waarmee anderen hun eigen conclusies konden trekken. De geheimzinnigheid
hierover binnen een krijgsmachtdeel, was dus niet altijd zinvol.
De prijs die voor een militair uitrustingstuk moest worden betaald was
van veel factoren afhankelijk, zoals de doorgaans hoge ontwikkelingskosten (en eventuele participatie daarin), de concurrerende offertes,
seriegrootte, intellectuele eigendom (bijv. van software), reservedelen
of modificaties, coproductie met Nederlandse bedrijven, tegenorders
(‘compensatie’) en de eventuele controle van de prijsopbouw door de
ministeriële accountantsdienst.
Dit laatste werd soms gecombineerd met onderzoek naar het niveau
van kwaliteitsbewaking bij de leverancier, dat in overeenstemming
moest zijn met de AQAP (allied quality assurance publication) van de
NAVO. Om opgenomen te worden in de leverancierscartotheek, kon
daarop gericht Defensie-onderzoek eveneens van toepassing zijn.
De verplichte offerte-aanvraag door middel van Europese publicatie, en dus
ook inschrijving door buitenlandse bedrijven, kende volgens artikel 223/296
van het EG-verdrag enige uitzonderingen. Het moest daarbij gaan om militairstrategische goederen die direct samenhingen met de veiligheid van het land of
met een zeer urgente operationele behoefte of met geheime componenten (bijv.
software, crypto), zodat alleen bepaalde nationale leveranciers in aanmerking
kwamen.
Bij het afstoten (verkopen) van overtollig materieel en de export van moderne
uitrusting speelden VN-afspraken, wapentechnologie- en veiligheidsoverwegingen of andere belangen eveneens een rol. De levering van militair materieel
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aan Israël was met enige geheimzinnigheid omgeven. Bij de RDM trof ik ooit
sluitstukken voor Israëlische vuurmonden aan.
De Bijlmerramp werd mede veroorzaakt door met name de contrainlichtingenmaatregelen die op Schiphol werden toegepast bij El Al
vluchten. De El Al transporten in die jaren zijn, ondanks een parlementaire enquête, nooit geheel opgehelderd. Volgens het aangrijpende
boek ‘Doemvlucht’, omdat de Nederlandse regering beducht was voor
(inter)nationale repercussies. Over de ziekte en dood van een groot
aantal mensen die in de hangar (nr 8) hebben gewerkt, waarin brokstukken van het neergestorte vliegtuig werden opgeslagen, zwijgen de
overheid en het parlement sinds het rapport van de commissie Meijer
in alle talen, evenals over de giftigheid van verarmd uranium dat als
ballast (balansgewichten) in het toestel was aangebracht.
Volgens een verhaal uit de Falklands-oorlog hadden de Britse radarcomputers
een Europese raket die door de Argentijnse marine was afgevuurd, niet herkend
als vijandelijk... met catastrofale gevolgen. Nederland had voorzichtige belangstelling voor de Franse luchtverdedigingsraket Crotale die al aan Finland was
verkocht. Volgens Parijs opzettelijk met andere software dan voor de NAVOlanden beschikbaar...
Bij het bekend worden van mijn volgende functie - commandant van een parate
eenheid - had ik inmiddels on the job training achter de rug bij de mobilisabele
afdeling. Tegelijk met jongerejaars Roy Meijnderts werd ik in Garderen ontboden en opteerde voor de 12e Afdeling, terwijl Roy wel zin had in de 129e Afdeling Lance.
De legerkorpsartilleriecommandant besliste echter tegenovergesteld en ik vertrok daarna voor een week naar Kreta om onder de hoede van Ferdi de Konink
kennis te maken met de Lance-raket en het testen van een lanceerbatterij.
De kazerne en de lanceerplaatsen bevonden zich in de omgeving van de
havenplaats Chania aan de noordwestkust. We vlogen met een FokkerFriendship, via een tussenlanding in Italië om bij te tanken, en werden
opgewacht door Nederlandse artilleriecollega’s van de vaste staf en
door een felle zon. De zondag erna met Ferdi een wandeling door de
heuvels aan de kust gemaakt, oude kloosters en kluizenaarsgrotten bekeken, en in zee gezwommen. Dat laatste was niet zonder risico; een
luitenant moest worden behandeld voor een parasiet in de oogbol.
Voor mij was het bijna een vakantie, ondanks de middaghitte, maar de pelotons
moesten hard werken: eerst beladings- en richttesten, materieelcontroles, droog
oefenen op de lanceerplaats en tenslotte het afvuren van een raket. In verband
met de (giftige) brandstof in de raketmotor, stond altijd een blusploeg stand by
met persluchtmaskers. Hun beschermende kleding moest overdag tot aan het
middel worden uitgetrokken om oververhitting te voorkomen.
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Het internationale testteam volgde elke handeling nauwgezet met Amerikaanse
controlelijsten. Twee jaren later kreeg ik het bewijs in handen dat de afdeling
over een periode van ongeveer 13 jaar de beste NAVO-eenheid is geweest en
tevens over de beste lanceerbatterij heeft beschikt van alle landen die op Kreta
werden getest. Ook zonder dit document was ik onder de indruk van de inzet en
vakkennis van het personeel.
’s Avonds was er tijd om de omgeving te verkennen en in Chania op
een terrasje te zitten. Bovendien stond een tocht door de Samariakloof
op het programma: urenlang afdalen langs rotspaden en een beek tot
de zuidkust werd bereikt. Geiten (melk, kaas), olijven en meloenen zijn
belangrijke bronnen van bestaan in het binnenland. De geur van een
rijpe meloen is daar bijna bedwelmend.
De natuur, cultuur en historie van Kreta zijn indrukwekkend, maar de
taal was voor mij een handicap. Zelfs de politie sprak er nauwelijks
Engels, doch bij een beleefdheidsbezoek aan de militaire commandant
van de regio bleek duidelijk dat de Griekse krijgsmacht sterk NAVOgeoriënteerd was. Hij verklaarde voorts het fenomeen van bewoonde
huizen die op het platte dak dikke betonijzers hebben staan, alsof ze
nog in aanbouw zijn. Zolang een Grieks huis niet is voltooid, betaalt de
eigenaar weinig of geen belasting... Dat hierdoor het landschap werd
ontsierd, ook door rondslingerende vuilniszakken, was blijkbaar geen
overweging.
Het lanceren van een raket bleek een feestelijke en spannende gebeurtenis.
Zonder de explosieve Lance-kop - in oorlogstijd een kernlading - was het geen
probleem indien het geheel op de zeebodem terecht kwam, maar een storing in
het geleidingssysteem kon nooit geheel worden uitgesloten. Eens heeft een afgevuurde ‘terugkerende’ Hawk-raket behoorlijke paniek veroorzaakt.
Het waren uiteraard raketmotoren die al enige jaren in opslag lagen, die daar in
vredestijd werden afgevuurd. Na een waarschuwing voor de toeschouwers in
een comfortabele observatieruimte, vertrok de raket met oorverdovend geraas
en was binnen enkele seconden uit zicht verdwenen. Alleen met radardetectie
viel te bepalen waar het projectiel in zee plonsde.
De missile-away-party die door de batterij op het strand werd gehouden, was
uiterst gezellig en zinvol om de stress van de voorgaande dagen af te bouwen.
Wie er allemaal ritueel in zee moesten worden gegooid, weet ik niet precies.
De eerzucht van de pelotons om de meeste testpunten te scoren, werd daarbij
weer tot het normale niveau teruggebracht.
Tijdens de retourvlucht naar Soesterberg kon ik alle indrukken op mijn gemak
verwerken, want een gesprek voeren was bijna onmogelijk vanwege het motorlawaai. De omstandigheden op Kreta hadden niets met de oorlogstaak van de
afdeling te maken en ik besefte dat de enige (oefen)reden om er heen te gaan,
afgezien van het motivatie-aspect en de vervanging van oudere raketmotoren,
het daadwerkelijk indrukken van die afvuurknop was.
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Samenstellen Lance-raket (nog zonder staartvinnen) op Kreta
Herhalingsoefening 154e Afdeling veldartillerie (mob)
De introductie bij de parate Lance-afdeling week sterk af van mijn voorafgaande kennismaking met de mobilisabele afdeling die met M114/39-vuurmonden
had geschoten tijdens een herhalingsoefening.
Bij inspectiebezoeken in het mobilisatiecomplex had ik enkele tekortkomingen
en wensen genoteerd, maar tijdens de vooropkomsten van het kader in Ossendrecht waren de TD (technische dienst) en logistieke functionarissen van het
Commando Herhalingsoefeningen nog druk in de weer met het completeren,
testen en gebruiksgereed maken van het materieel. Als onervaren commandant
had ik over belangstelling voor de 154e Afdeling niet te klagen. En daarvoor
was alle reden, want een gedeelte van het benodigde beroeps- en reservepersoneel werd pas op het laatste moment aangewezen, het (schietende) materieel
was anders dan voorheen en de plaatsvervangend bevelhebber, generaal Van
der Vlis, had tot een evaluatie van dit type herhalingsoefening besloten.
Een complete afdeling laten opkomen en gedurende 3 – 4 weken oefenen vereiste een behoorlijke inspanning. Vaak was het materieel afwijkend van datgene waarmee parate dienstplichtigen werden opgeleid,
kende het personeel elkaar niet of nauwelijks, en vervulden kaderleden
een andere (hogere) functie dan in hun parate periode. Dit laatste gold
eveneens voor het ingedeelde beroepspersoneel.
Vacatures moesten alsnog worden gevuld, verschillende basis- en
schietoefeningen gehouden, de normale kazernewerkzaamheden verricht, enkele rapportages geschreven, en aan het einde een stapel ‘be163

oordelingen’ opgemaakt. De afdelingsstaf onderging daarbij met steun
van het CoHHOn een leerproces waarvoor normaal enkele maanden
staan.
Rob Boer was hoofd sectie S2/3 van de afdeling, en ik wist uit ervaring hoe
lastig diens taak kon zijn. Zijn voorganger, een reserve-officier die regelmatig
avontuurlijke tochten ondernam, werd samen met twee vrienden in Mali vermoord. Waar de S3 hulp nodig had, sprong ik bij en verder ‘mocht’ ik mijn
eigen gang gaan. Hoewel onwennig, genoot ik van het feit geen directe baas
boven me te hebben. Uiteraard was er enig toezicht vanuit het CoHHOn, maar
de kolonel toonde begrip voor de flexibele aanpak door de afdelingsstaf.
Voorafgaand en tijdens de schietweek werden het ASK en de afdeling bezocht
door de legerkorpsartilleriecommandant, personeel van de RDM en door een
internationaal gezelschap van ‘militaire’ journalisten van de EMPA (European
military press association). Zelf mocht ik voor hen een presentatie houden, de
schietende batterijen maakten een geweldige indruk en vervolgens kwam het
verzoek een artikel te schrijven voor een Zwitsers militair tijdschrift.
Bij het lezen van de reeds gepubliceerde tekst bleek de redactie een
kleine ‘verbetering’ in de vertaling te hebben aangebracht; men kon
zich kennelijk niet voorstellen dat de afdelingscommandant een fulltime vredesfunctie had en zelf bijna niets moest voorbereiden.
Ondanks het ‘genieten’ was ik na vier weken total loss; de laatste nacht werden
nog beoordelingen afgewerkt en het eindverslag voor het CoHHOn voltooid.
Bepaalde delen van de afdeling hebben beslist minder aandacht gekregen, dan
waar ze recht op hadden; het zij zo.
Een mobilisabele afdeling was na deze training on the job voor enige tijd weer
geloofwaardig op voorwaarde dat er vaker bij duisternis zou worden geoefend,
ook in Duitsland, en dat het personeel bij elkaar zou blijven, maar dat was juist
een zwak punt. Als een van de eersten werd ik overgeplaatst; naar Havelte.
Het symbool van de afdeling - een lama (van grote afstand trefzeker) heeft nog even een rol gespeeld bij het paraatstellen van één batterij.
Inmiddels zijn alle mobilisabele afdelingen opgeheven, evenals de artilleriemeetafdeling en de veldartilleriegroepen. De M110-afdelingen zijn
eveneens verdwenen en de MLRS-batterijen volgen binnenkort.
De opdracht van generaal Van der Vlis leidde tot een kritisch concept-rapport
waar de legerkorpsartilleriecommandant, generaal Messerschmidt, niet helemaal content mee was. Ik besloot zijn kanttekeningen niet zondermeer over te
nemen, maar de betreffende passages nader toe te lichten en het eindrapport
rechtstreeks aan te bieden aan mijn opdrachtgever, in afschrift aan de overige
belanghebbenden. Toen ik vervolgens bij de plaatsvervangend bevelhebber
werd ontboden voor een bespreking van het uitgebreide rapport, zag ik bij
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binnenkomst dat ook generaal Messerschmidt aanwezig was. Die reageerde
onverwacht sportief door meteen zijn duim omhoog te steken.
Hoe gevarieerd het bestaan als artillerie-officier kon zijn, waardoor
sommige dienstplichtigen en KVV-ers overgingen in beroepsdienst, laat
zich illustreren met de loopbaan van mijn eerste batterijcommandant,
kapitein Hofker. Vanaf 1954: 116e Afdeling met M59 (155 mm Long
Tom), 108e Afdeling met M115 (8 inch getrokken), commandant
radargroep AN/MPQ-10 bij de 42e Afdeling in Assen, diverse functies
zoals meteo en lnt-batterijcommandant bij de 101e AMA in Kampen,
meteo-instructeur aan de Lua-school in Ede, 101e AMA in ’t Harde
(basisterreinmeetpeloton), 43e Afdeling met AMX (onder meer batterijcommandant), 101e AMA (meteopeloton en toegevoegd S3), 43e Afdva
in Havelte (verbindingsofficier, c-stafbatterij en wegtransportofficier),
daarna majoor-briglso en S4. Vervolgens functie-analist bij de DPKL
en tevens plaatsvervangend commandant van de 14e Afdeling (mob),
verbindingsofficier bij de 102e Veldartilleriegroep in Harderwijk en tot
slot plaatsvervangend commandant van de 129e Afdeling.
Intussen werd de krijgsmacht omgevormd in de richting van een grotere mobiliteit ten behoeve van mogelijke out-of area inzet (buiten het verdragsgebied
van de NAVO). Een luchtmobiele brigade leek daarin te passen, evenals een
mission statement. Dergelijke vernieuwingen gingen niet zonder disucssie, ook
in het parlement, en leidden uiteindelijk tot de beslissing dat dienstplichtigen
minder geschikt waren voor ‘uitzending’ in VN-verband. Een pikant aspect
was dat deelname aan militaire operaties onder een buitenlandse (VN) commandant, anders dan ter bescherming van het NAVO-grondgebied, feitelijk een
vorm van ‘in vreemde krijgsdienst treden’ inhield. Generaal Couzy maakte in
de jaren daarna bekend dat die optie wél in overeenstemming was met de
Grondwet en dat weigeraars de krijgsmacht moesten verlaten.
Bij het afscheid van Den Haag werd me door een Nederlands/Frans bedrijf een
lunch aangeboden. Ik stemde toe op voorwaarde dat mijn beide collega’s van
marine en luchtmacht eveneens konden deelnemen; dat bleek geen enkel probleem. Sommige medewerkers zag ik terug in Brussel en Den Haag, maar zelf
als burgerambtenaar een ministeriële carrière volgen - zoals meerdere KMAofficieren deden - had niet mijn voorkeur.
En toen was het tijd voor een laatste beoordelingsgesprek, een stevige handdruk plus enkele waarderende woorden van de staatssecretaris, en voor de volgende stap in mijn carrière, want mijn vervanger - overste Van der Molen had zich reeds gemeld.
Voor de verhuizing naar Apeldoorn - in plaats van Havelte - werd
toestemming gevraagd aan de opvolger van generaal Messerschmidt,
generaal Bruurmijn. Deze ging akkoord vanwege mijn geplande vervolgfunctie in Garderen bij de lka-staf.
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Commandowisseling 129e Afdeling Lance

166

Hoofdstuk 6: Weer paraat 1990 – 1992
Commandant 129e Afdeling Lance
Mijn parate afdelingscommando in Havelte beloofde even afwisselend te worden als de vier jaren in Seedorf, alleen korter. De commando-overdracht was
indrukwekkend, niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van mijn ouders,
het Amerikaanse detachement uit Darp en het bijzondere materieel. Afgezien
van mijn observaties tijdens de Kreta-testen en de opleiding tot kernwapendoelanalist, wist ik weinig van de ontplooiing en inzet van een Lance-eenheid.
Het Amerikaanse jargon, de afwijkende procedures, de vele specifieke veiligheidsaspecten, de organisatie, de ondersteunende eenheden, de andere (internationale) testen, de relatie met de US site in Darp, evenals met de aanwezige
infanteriebeveiligingscompagnie (IBC), zorgden ervoor dat ik me aanvankelijk
voelde als een kat in een vreemd pakhuis. Met de nog onbekende terminologie
maakte ik foutjes, waardoor er ongetwijfeld achter mijn rug werd geglimlacht.
Er waren tientallen (Engelse) termen, benamingen, afkortingen en procedures,
tezamen met bijzondere uitrustingstukken. Geen probleem; ik had tijd genoeg
om me in te werken, want de staf bestond uit ervaren officieren.
De ‘site’ was een opslagplaats voor kernwapens, beheerd door Amerikanen - waarvan de commandant zich in Sögel (BRD)
bevond - en beveiligd door Nederlandse eenheden die de
‘buitenste ring’ bezetten. Dat werk had ik eerder gedaan,
omdat parate eenheden daarvoor bij toerbeurt werden
aangewezen. Mijn indrukken waren niet erg positief geweest, maar er bleek veel te zijn verbeterd.
Een ‘brievenbus’ was de plek in het terrein waar tijdens radiostilte de
gegevens van de verkende en ingemeten lanceerpunten
werden verborgen. De omschrijving van die vindplaatsen
moest dan schriftelijk aan de lanceerpelotons bekend worden gesteld. Een kwetsbare procedure, zoals zal blijken.
Een ‘hide’ was de schuilplaats voor een lanceerinrichting, in de omgeving van een munitielaadpunt of van de lanceerpunten.
De FSS (field storage site) was een locatie te velde, onder beheer van
de Amerikanen, waar kernwapens in oorlogstijd werden
opgeslagen en gereed gemaakt. Daar werden ze op de
raketmotoren MMA (missile main assembly) gemonteerd.
De MMA bevatte tevens de besturingssystemen en werd
voorzien van een viertal demontabele stabilisatievinnen.
Een ‘loader-transporter’ kon twee complete raketten vervoeren en ze
met een hijsinrichting op een ‘self-propelled launcher’
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(lanceervoertuig op rupsbanden) of een grondlanceerinrichting (launcher zero length) plaatsen.
Een ‘sling’ was de hijsband voor raketcomponenten.
De ‘PAL-code’ was de geheime Amerikaanse code die moest worden
ingevoerd om een kernwapen scherp te stellen. (PAL =
permissive action link)
De ‘verre’ batterij was een van beide lanceerbatterijen en bevond zich
op (grote) afstand van de ‘nabije’ batterij die in de onmiddellijke omgeving van de afdelingscommandopost werd
ontplooid. Dit was noodzakelijk omdat de afdeling over
twee straalzenderdetachementen kon beschikken èn uit
oogpunt van beveiliging.
De infanteriebeveiligingscompagnie Van Heutsz vormde de buitenste
beveiligingsring van een (gecombineerde) locatie in het
terrein. Ook verzorgde ze de fysieke beveiliging van de
verplaatsingen, lanceringen, munitieherbevoorrading en
van de ASP (ammunition supply point) voor het 8e KLdetachement, later 8e Munitiebevoorradingsbatterij.
In oorlogstijd waren tenminste twee IB-compagnieën
benodigd.
Na enkele weken begon ik door te krijgen dat de afdeling in de kazerne bijna
geen commandant nodig had, maar eerder een trouble-shooter. De samenwerking met de Amerikanen, de gedetacheerde TD-eenheid, de externe straalverbindingsdetachementen en met de specialemunitiebevoorradingseenheid kende
gevoelige punten. Daarnaast bestond er een zekere afstand tussen de ervaren
stafofficieren en de jonge batterijcommandanten; een logisch voortvloeisel uit
de tactische wijze van optreden, waarbij de batterijen min of meer zelfstandig
werden ingezet binnen het gehele operatiegebied van het legerkorps.
De afdeling beschikte over totaal zes lanceerpelotons, met elk een lanceerinrichting op rupsvoertuig (SPL) en toebehorende voertuigen.
Voorts was er één reserve-launcher.
De referentierichting in een stelling werd op 0,5 duizendsten nauwkeurig ingemeten, zodat de raket met een eindnauwkeurigheid binnen één
duizendsten kon worden gericht. Daartoe werd het speciale richtmiddel
GSU (gunner sight unit) met de formidabele nauwkeurigheid van 0,3
duizendsten, op de raket bevestigd nadat de self-propelled launcher op
het afvuurpunt was geplaatst.
Er werd vooral bij duisternis geoefend, onder volledige radiostilte, waarbij niet
alleen de batterijen vele kilometers uit elkaar ontplooiden, maar ook binnen de
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batterijen een grote spreiding nodig was: terreinmeetploegen, lanceerpelotons
met hun SP-launchers, LTs (loader-transporters) met hijsinrichting, batterijcommandopost, Amerikanen, straalverbindingsdetachement, enkele logistieke
elementen en de beveiliging.
Dat hierbij vooral beroepspersoneel benodigd was, laat zich indenken.
Doch over het feit dat alle batterijcommandanten kapiteins waren, en
géén majoors, heb ik me zeer verbaasd. Deze jonge officieren waren
verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de nucleaire slagkracht
van het legerkorps en werden geacht klok-rond inzetbaar te zijn.
Hoewel er te velde straalverbindingen werden uitgebracht met de legerkorpsartillerie, evenals tussen de afdelingscommandopost en de verre batterij, voerden de batterijen nagenoeg volledig zelfstandig hun opdrachten uit.
Daar is een bepaalde mentaliteit voor nodig, die op de kazerne aanleiding tot
wrijving met de staf kon geven. Bovendien bleek er tussen het personeel van
beide lanceerbatterijen en de daaraan toegevoegde Amerikanen een matige
verstandhouding te bestaan. Bij gebrek aan inzicht in de oorzaken van deze
situatie besloot ik voorlopig te kiezen voor de hiërarchische benadering, zoals
kennelijk mijn voorgangers eveneens hadden gedaan.
Dit hield in dat de stafofficieren niet in de eerste plaats adviseur waren, maar vooral opdrachtgever namens de afdelingscommandant.
Dat betrof ook de afstemming tussen hoofd sectie S2/3 en de Amerikanen. Batterijcommandanten die in voorkomend geval afwijkende
inzichten hadden, konden die zonodig aan mij voorleggen. Stafofficieren waren daarmee persoonlijk aanspreekbaar op verkeerde beslissingen, maar ik bleef uiteraard zelf eindverantwoordelijk. Hoewel dit
enigszins strijdig lijkt met een normale commandolijn, was het de beste
manier van werken die met name te velde noodzakelijk bleek. Immers,
zonder mobiele communicatiemogelijkheden moest de taakuitvoering
van de verschillende componenten decentraal worden aangestuurd.
Overigens stond in het toenmalige Beleidsconcept over leidinggeven
niet de weg (methode), maar het beoogde doel centraal.
In de complexe praktijk werkte die meervoudige commandovoering niet altijd
goed, althans niet meteen. De afdeling stond onder druk door de vele testen en
door geruchten - later zekerheid - over de mogelijke opheffing van de nucleaire
eenheden. Bovendien waren er officieren die na jaren bij dezelfde afdeling hun
‘plafond’ hadden bereikt dan wel zich reeds zorgen maakten over hun verdere
carrière, of juist liever in de ‘schaduw’ van hun commandant werkten. Daar
tegenover waren er even bekwame officieren en onderofficieren die met opzet
de confrontatie zochten. Ik herkende dat uit Seedorf en nam de uitdaging aan.
Iemand die meende zo goed in zijn vak te zijn dat hij formele opdrachten van
een stafofficier kon negeren, had iets uit te leggen; vooral als zijn eigen(wijze)
aanpak niet helemaal vlekkeloos was. Vervolgens verdiepte ik me in technische
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en tactische facetten, keek rond op de kazerne, tijdens nachtoefeningen, bij testvoorbereidingen, in batterijcommandoposten, bij de diverse materieelinspecties
en veiligheidscontroles, bij de ondersteunende eenheden en tijdens de testen.
De Amerikanen waren in operationeel-technisch opzicht helemaal
autonoom, waarbij ik zonder hun toestemming geen toegang had tot de
FSS en hun (geleende) commandopostvoertuigen.
De onderbevelgestelde infanteriebeveiligingscompagnie opereerde min
of meer onafhankelijk vanuit een eigen commandopost, evenals de zelfstandige munitiebevoorradingsbatterij.
De ontplooide ‘verre’ lanceerbatterij was bereikbaar via de straalverbinding, met een motorordonnans of per voertuig.
Het verzorgings- en onderhoudsgedeelte van de afdeling had geen verbinding, anders dan een gelegde telefoonlijn, een motorordonnans en
de FM-netradio die in beginsel niet mocht worden gebruikt.
Na enkele maanden en een informeel bezoek aan de Amerikaanse detachementscommandant, een captain, was ik lichtelijk geschokt. Gesprekken met de
commandanten van de munitiebevoorradingsbatterij, het TD-detachement en de
beveiligingscompagnie bevestigden die eerste indrukken. Door gewenning was
er te veel mis in tactisch en technisch opzicht, evenals op het gebied van
materieelcontroles en tekorten. Wellicht niet méér dan in andere afdelingen,
maar ik had weinig minder dan absolute perfectie verwacht. Het feit dat de batterijcommandanten géén ervaren majoors waren, met een kapitein als plaatsvervanger, zorgde bij langdurige oefeningen voor een zware fysieke belasting.
Omdat ik niet wist hoe vaak mijn voorgangers hierop hadden gewezen, schreef
ik een confidentiële brief met de belangrijkste aandachtspunten aan de commandant van de veldartilleriegroep waarbij de afdeling in vredestijd was ingedeeld, ten behoeve van de staf van de legerkorpsartillerie.
Het werd een soort ‘first impression report’ waarbij ik er vanuit ging
een jaar nodig te hebben om alle voorgestelde verbeteringen, ook in de
otas, te kunnen realiseren. Hoewel de legerkorpsartilleriestaf de vele
constateringen niet ontkende, werden slechts weinig maatregelen goedgekeurd. Wellicht had dit te maken met de reeds voorziene opheffing
van de afdeling.
Daarmee was ik terug bij af; we zouden de komende drie jaren moeten roeien
met de oude riemen. Tegenover de afdeling gaf ik aan de tekortkomingen te
moeten accepteren, maar fouten niet. Tenzij de ‘schuldige’ er meteen een les
uit trok en verbeteringen voorstelde. En bij conflicten met de Amerikanen zou
ik niet aarzelen beide partijen ter verantwoording te roepen.
Het begon te werken. Er werd méér nagedacht of we werkelijk de goede dingen
deden, en of het niet beter kon. De inzet van de mobiele straalverbindingselementen moest worden aangepast, evenals de nabijbeveiliging tijdens een verplaatsing van de hide naar een der lanceerpunten. Er werd geoefend met een
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brandweerploeg van Defensie (munitieveiligheid), de controle op periodieke
inspecties van hijsmiddelen e.d. werd verbeterd, er volgde een marechausseeonderzoek, nieuwe gebruikersapparatuur voor de straalverbindingen werd ingevoerd, de vaste orders aangepast en er werden sociale contacten gelegd met de
Amerikanen.
De straalverbindingen vergden veel tijd voor de opbouw en verplaatsing, maar maakten veilige communicatie over grote afstanden mogelijk. Hun aanwezigheid met aggregaten en grote antennes, was echter
een kenmerk voor een belangrijke commandopost. Daarmee werd het
de elite-eenheden (Spetsnaz) van het Warschau-Pact gemakkelijker gemaakt. Ook de launchers en loader-transporters waren zeer specifiek.
Verschuilen in dichte bossen, radiostilte, een grote beveiligingsring en
verplaatsen bij duisternis vormden de enige oplossing.
De duisternis kon echter ook een bondgenoot zijn voor de tegenstander, met name indien de afdeling nieuwe gebieden betrok, de beveiliging daar nog niet waterdicht was en vijandelijke commando’s ons met
hun ‘eigen’ vervoer hadden gevolgd. Iedere boer op een tractor moest
tijdens oefeningen als ‘verdacht’ worden beschouwd.
Mijn uitnodiging om enkele Amerikaanse vrijwilligers te laten deelnemen aan
onze Barbaraviering, leidde tot een tamelijk negatieve reactie bij sommige officieren van de afdeling. Het handvol aanwezige Amerikanen moet dit hebben
gevoeld, en ik was behoorlijk nijdig. Bij een gesprek hierover kwam opnieuw
een waslijst aan oud zeer los over ongewenst gedrag van onze Amerikaanse
collega’s. Daarop vroeg ik aan de captain een aantal zaken met zijn mensen te
bespreken en mij na de volgende gezamenlijke oefening zijn opmerkingen of
klachten te rapporteren. Tevens bood ik hem aan om zijn beste soldaat mee te
laten gaan bij de volgende Kreta-test.
Rekening houdend met de vervolgfunctie, was ik met mijn gezin naar
Apeldoorn verhuisd. De uitnodiging aan de Amerikaanse dames voor
een kennismakingsbezoek en een geplande rondleiding (het Loo) leverde wel enthousiasme op, maar niet voor het Loo. Na een etentje in het
centrum wilden sommigen liever winkelen of naar de MacDonald’s!
Ik begon iets meer te begrijpen van de cultuurverschillen.
Het formele schriftelijke rapport dat ik van de captain ontving na de eerstvolgende oefening, stond vol keiharde beschuldigingen. We waren amateurs, onze
soldaten hadden ‘zijn’ aggregaat gesaboteerd, ze hadden onvoldoende te eten
gekregen, we hadden te weinig shelter-voertuigen beschikbaar gesteld, etc.
Ik was perplex en besloot tot een onafhankelijk onderzoek met behulp van de
marechaussee. Het resultaat daarvan bevestigde dat sommige Amerikanen hun
tent niet wilden verlaten in het donker, dan ook geen eten gingen halen of het
aggregaat bijvullen. Ze deden niet altijd vrijwillig mee aan wachtlopen, tentenopbouw of lijnen leggen. Het ontbreken van voldoende shelter-voertuigen voor
171

hun commandopost was al langer een probleem, maar waar niet is...
Of dit alles het gevolg was van wederzijds wantrouwen, miscommunicatie of
arrogantie interesseerde me niet langer. Het moest veranderen, goedschiks of
kwaadschiks. Mijn bevindingen gingen met het rapport naar de legerkorpsartilleriecommandant en wat daarmee achter de schermen is gedaan, weet ik
niet. Toen de captain enige tijd later werd overgeplaatst, beschouwde ik het als
toeval, maar een nieuw incident bracht me op andere gedachten.
Tijdens een ontruimingsoefening van de site in Darp, was een Amerikaanse luitenant verantwoordelijk voor de zgn. sluis waarin uitgaande
voertuigen, beladen met een fictief kernwapen, werden gecontroleerd.
Deze controle ging zo omslachtig dat we de toegestane tijd dreigden te
overschrijden. Ik liet de luitenant dringend verzoeken zijn procedure
aan te passen, maar hij weigerde dit. Vervolgens wees ik de warrantofficer van het testteam er op dat ik deze gang van zaken in zijn rapportage vermeld wilde hebben. Drie dagen later werd de luitenant
vervangen; deze keer kon het geen toeval zijn.
Wekelijks kwamen er grotere en kleinere verbeteringen ter sprake, maar de
batterijcommandanten hadden daarbij steeds minder inbreng. Waren ze verzadigd, geïntimideerd of te onervaren? Toen maakte ik een fout en ging eerst met
enkele luitenants praten, onbewust van de gevoeligheden bij het batterijkader.
Men besefte niet langer de schijn te kunnen ophouden dat bij de batterijen alles goed liep, maar tegelijk kregen de (onder)commandanten weinig kans orde
op zaken te stellen. De staf zag en wist soms meer dan zij die het veel drukker
of minder ervaring hadden.
Opnieuw moest ik mijn positie bepalen; tijdens afdelingsoefeningen bezocht ik
de batterijen op willekeurige tijdstippen en in de kazerne eveneens. Daarom gaf
ik aan rond te willen kijken, doch niet meteen te zullen reageren door aanmerkingen te maken bij onvolkomenheden, en zeker niet direct in te grijpen.
Naderhand konden dan door iedereen gedetailleerde conclusies worden getrokken en in verslagen vastgelegd. Bij een volgende oefening dienden deze te zijn
bestudeerd en verwerkt. Dat achtte ik voorlopig belangrijker dan bijvoorbeeld
vermiste slaapzakken of controles op hasjgebruik.
Het gebruik van hasj, maar ook het bezit ervan, was toen verboden. In
ieder geval bij de afdeling; dienstplichtigen die in de fout gingen,
moesten vertrekken. Bij verdenking werd de marechaussee ingeschakeld om PSU-kasten te doorzoeken.
Voor het beroepskader lag dat anders. Een onderofficier die auto-onderdelen
mee naar huis nam voor privégebruik en verkoop, werd na een marechausseeonderzoek overgeplaatst. Ik kon dat echter nauwelijks als een straf zien.
Tussen de oefeningen, inspecties en testen door was er nog gelegenheid voor
gezamenlijke uitstapjes - zoals varen in het natuurgebied De Weerribben - en
feesten. Daarnaast werd aan kazerne- en messactiviteiten deelgenomen. Voorts
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bleek de Barbaraviering bij de Amerikanen in Sögel (BRD) een belevenis, terwijl bezoeken aan Auschwitz voor iedereen aangrijpend waren.
De Amerikanen vieren de verjaardag van Ste Barbara met dames en
een stijlvol protocol. Daarbij worden tradities sinds de burgeroorlog in
stand gehouden, vaandels en vlaggen gepresenteerd, oude liederen gezongen, een krachtige bowl met bijzondere ingrediënten (waaronder
een sok) gebrouwen en de dames geëerd, die zich in het afgelopen jaar
hebben ingezet voor de gemeenschap. Muziek, vaandelwacht en warme
toespraken wisselen elkaar af. Ik raakte nog meer onder de indruk toen
aan het einde van zo’n avond de dames hun chique schoenen plotseling
uitschopten en de heren ten dans vroegen; grote klasse.
Bij de eerstvolgende Kreta-testen besloot ik nog niet mee te gaan als mentor
van de betrokken batterijcommandanten, maar stuurde per lanceerbatterij een
ervaren stafofficier. Wie tussen de regels van het voorgaande door heeft gelezen, kan begrijpen dat mijn motieven niet alleen gebaseerd waren op het
voorlopige gebrek aan toegevoegde waarde bij de testen. Generaal Bruurmijn
begreep de overweging, dat ik me beter op Kreta kon laten vervangen dan in
Havelte, niet helemaal. Hij zou namelijk met de legerkorpscommandant deze
testen bezoeken. Ik had echter mijn regelingen al getroffen en informeerde of
het belangrijk genoeg was die terug te draaien. Zijn staf liet die beslissing aan
mij over en ik bleef in Havelte, niet wetende dat er daarna geen Kreta-testen
meer zouden komen...
Er was bovendien een privé reden om thuis te blijven. Mijn echtgenote
zat met onze twee jonge kinderen vaak alleen, omdat ik doorgaans ’s
avonds werkte en dan in het officiershotel overnachtte, bij oefeningen
ging kijken of zelf op oefening was. Kreta zou voor mij bijna een soort
vakantietrip van twee weken zijn door de opeenvolgende testperiodes,
maar zij wilde en kon niet mee (via de KLM) onder meer vanwege haar
vliegangst.
In mijn eerste huwelijk had het intensieve militaire bestaan al zijn
negatieve invloed gehad en ik was voorzichtiger geworden.
De problemen tussen bepaalde stafofficieren en batterijcommandanten vlogen
helaas mee naar Kreta. De onverwachte bevestiging dat het niet alleen aan mij
lag, was me op dat moment weinig welkom. Ik kon niet veel anders doen dan
telefonisch bevestigen dat de stafofficier daar, op duizenden kilometers afstand,
namens mij besliste. De argumenten van beide partijen wilde ik wel aanhoren,
maar de majoor was aanwezig in een officiële hoedanigheid. Bovendien was ik
niet zo geïnteresseerd in testen, doch meer in een goede verstandhouding tussen
volwassen collega’s. Om te onderstrepen dat de aangewezen stafofficier voor
het geheel verantwoordelijk was, werd pas na terugkeer in de kazerne balans
opgemaakt. Eerst de gemoederen weer tot bedaren laten komen, de uitstekende
resultaten van de testen waarderen en de juiste proporties zichtbaar krijgen.
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Daarna kon het ‘gevecht’ worden hervat; en desnoods moest ik zelf de rol van
bliksemafleider gaan spelen.
Had ik toch mee naar Kreta moeten gaan; misschien om in een vroeg
stadium te vernemen dat de voorziene opheffing van de afdeling zou
worden versneld? Als de legerkorpscommandant, generaal Van der
Vlis, het al wist dan heeft hij dat voor velen geheim weten te houden.
Ik had daar natuurlijk als gastheer kunnen optreden, maar meende belangrijker dingen aan mijn hoofd te hebben. Enfin, gedane zaken...
Mijn zorgen over de mentaliteit binnen de afdeling namen toe. Zo kreeg ik bezwaarschriften te behandelen, die een gebrek aan onderling respect toonden.
De vermissing van een groot aantal (reserve)slaapzakken duidde op zorgeloosheid. En tijdens een oefening in Duitsland, voorafgaande aan weer een test,
werd een dienstplichtige onderofficier ’s nachts in het weekeinde op wacht gezet. Dat was door mij verboden, omdat zij in hun diensttijd nauwelijks konden
kennismaken met een andere omgeving. We verplaatsten immers in het donker
en overdag werd in het algemeen niet bewogen.
Midden in de nacht kon ik het door het verstoorde dag-/nachtritme niet langer
uithouden in mijn zomerslaapzak. Ik sliep dan ook het liefst buiten, maar trof
toen de dienstplichtige wachtcommandant aan. Hij kreeg opdracht te gaan slapen en ik nam zijn taak over. Bij het dagaanbreken kwam de officier van dienst
eens kijken en regelde mijn aflossing. Die dag verwachtte ik een excuus van de
betrokken batterijcommandant, maar er gebeurde even niets. Vervolgens maakte ik wellicht een fout; in plaats van met elke batterijcommandant afzonderlijk
te gaan praten, besloot ik ze die zondag even met rust te laten en hen ’s avonds
voor een borrel uit te nodigen. Vóór die tijd wilde ik zelf even stoom afblazen,
trok een ander pak aan en maakte een wandeling door het nabije dorp.
Mijn plaatsvervanger bleef achter om de sfeer te ‘proeven’, want er broeide
iets. Was de afdeling te hard aangepakt in de afgelopen week of raakte men
nerveus voor de komende test? ’s Avonds leek alles nog rustig, doch enkele
officieren ontbraken bij de borrel, waaronder mijn plaatsvervanger.
Al pratend met de aanwezigen begon me het beeld helder te worden.
De kern van de afdeling bestond uit specialisten met unieke kennis en
ervaring. Jarenlang hadden ze met Amerikanen en testteams moeten
stoeien zonder veel waardering te krijgen. Onder de vorige afdelingscommandant, Ferdi de Konink, was voor het eerst de Lucardie-prijs
gewonnen. Hij werd uitgenodigd bij de feestelijke uitreiking en op de
schouders rondgedragen over de appèlplaats. Maar afdelingscommandanten kwamen en gingen, en ik was een volslagen onbekende voor
hen. Hoewel ik in hun ogen wellicht nergens verstand van had als het
om de details van de vele testen ging, moesten ze toch mijn kritiek verduren. Bovendien had de Lucardie-prijs juist bevestigd hoe goed de
afdeling in de voorgaande periode functioneerde, waardoor het risico
van ‘op lauweren rusten’ niet viel uit te sluiten.
174

Lucardie-prijs voor de 129e Afdeling
In het verleden zorgden ze er voor de afdeling (en de commandant)
door die testen heen te slepen, maar bleven verder ‘obscuur’. Daar
stond tegenover dat ze gemotiveerd waren om te scoren, veelal hun
gang konden gaan, zeer zelfstandig waren, diep overtuigd van eigen
kunnen, en bovendien een gevarieerd maar toch overzichtelijk leven
hadden, vaak zonder ongewenste overplaatsingen. De afdelingsstaf
leidde een relatief rustig bestaan, althans vergeleken met een brigadeafdeling in Seedorf.
Nu hadden ze een commandant die minder geïnteresseerd was in testen
dan in de operationele inzetbaarheid, die onbevangen aankeek tegen
procedures die al jaren ongewijzigd waren, die zelfs beweerde dat het
beter kon en tevens vond dat je van fouten moest leren. Bovendien bemoeide die nieuwkomer zich met het moreel/incasseringsvermogen, de
flexibiliteit en de persoonlijke opvattingen van zijn belangrijkste functionarissen, waarvan hij immers afhankelijk was.
Gerustgesteld ging ik daarna slapen; afkeer van veranderingen was ik vaker
tegengekomen. Gebrek aan vertrouwen in mijn aanpak echter niet, maar het
zou een kwestie van tijd zijn voordat de resultaten daarvan zichtbaar werden.
En bovendien kon ik ook van eigen fouten leren. Na een uur werd ik gewekt;
de dominee en een van de officieren wilden mij spreken. Ze bevestigden dat het
rommelde binnen de afdeling; ik zou te veel op de hand van de staf zijn en
vooral kritisch naar de batterijen kijken. Verwonderd vroeg ik hen wat ze dachten daaraan te veranderen op dit uur van de nacht. Hun onvermoede ‘oplossing’
was dat ik met de batterijcommandant moest gaan praten, die mijn order had
genegeerd of niet was ingelicht door mijn plaatsvervanger of niets had doorge175

gegeven aan zijn opperwachtmeester. Ik antwoordde dit een krankzinnig idee te
vinden, maar wel de volgende ochtend een gesprek onder vier ogen met de betrokken kapitein te zullen hebben.
Vervolgens hield ik hen een spiegel voor met mijn recente conclusies over de
afdeling en met name over een deel van de oudere officieren en enkele onderofficieren, waarvoor ik steeds meer waardering kreeg. Ook van mijn teleurstelling over het gebrek aan vertrouwen, maakte ik hen deelgenoot. Dit gaf het
gesprek een andere wending en na een paar uur dook ik weer in mijn slaapzak.
De volgende morgen vroeg begon de test en hield ik een korte toespraak tijdens het appèl. Daarna riep ik de betrokken batterijcommandant bij me en vroeg of hij behoefte had aan een persoonlijk onderhoud, dan wel of dit uitstel kon verdragen tot na de oefening. Kennelijk
had hij reeds contact gehad met mijn nachtelijke gesprekspartners,
want hij koos voor het laatste. De afdeling was verder onwetend van
deze perikelen en pakte het ritme van de voorgaande week weer op.
Na deze oefening maakte ik aan betrokkenen duidelijk niemand te zullen tegenhouden, die overplaatsing wenste. In een nucleaire eenheid waren gekwetste
ego’s het laatste waar we op zaten te wachten. En de verdenking dat het stafpersoneel milder zou worden behandeld dan het batterijkader, achtte ik beneden peil. Nu me duidelijk was geworden dat de problemen niet alleen te maken
hadden met materieeltekorten, Amerikanen en stress, was ik bereid telkens opnieuw mijn beleid toe te lichten, maar niet meer te veranderen. En wie meende
dat bij een brigade-afdeling wél plaats was voor tere zieltjes, mocht het gaan
proberen.
Tijdens een teambuildingsbijeenkomst in het vormingscentrum ‘Beukbergen’ riep ik de hulp van een buitenstaander in om over deskundig
advies te beschikken. Generaal Huysman, die ik nog kende als commandant van het BLJ, kwam daartoe over uit Seedorf en hield een
uitstekende voordracht over leidinggeven.
Hoewel ik de bataljonscommandantencursus had gevolgd, was ik toch
verrast over de uiteenlopende inzichten die er bestonden op het gebied
van leidinggeven en vooral het oplossen van problemen.
Dat hielp gedeeltelijk, want het heropvoeden van zwakke broeders was niet
mijn grootste talent. Bovendien kon ik moeilijk uitleg gaan geven over de wijze
waarop sommige weerbarstige officieren en onderofficieren van de staf werden
gecorrigeerd. Soms bleef dat niet onopgemerkt, bijvoorbeeld als een functionaris uit zijn slaapzak was gehaald omdat hij zijn werk niet (goed) had gedaan.
Vermoeidheid vormde voor mij dan geen excuus; waar ik vroeger een tekortkoming zelf zou hebben hersteld, liet ik het nu aan de verantwoordelijke(n) over.
Bovendien werd zo benadrukt dat ik vertrouwen stelde in ieders functioneren
en rapporteren, evenals in hun vermogen zaken tijdig te controleren dan wel te
(laten) verbeteren.
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In tegenstelling tot mijn voorgaande functies, bleef ik in hoge mate afhankelijk van de vakkennis, inzet, besluitvaardigheid en de inventiviteit van ondergeschikten. Mijn radio heb ik bij mijn weten nooit gebruikt om te zenden; hoogstens voor NONEX-doeleinden.
Geleidelijk drong het tot me door dat generaal Bruurmijn wellicht een
speciale reden had om mij de Lance-afdeling toe te wijzen, nog afgezien van de beoogde vervolgfunctie, zonder dit kenbaar te maken.
De verslagen van onze wekelijkse besprekingen bevatten een reeks actiepunten
die stuk voor stuk werden afgedaan. Zelfs de controverse met de Amerikanen
verdween, mede dankzij enkele van hun onderofficieren.
Verder kreeg ik bondgenoten uit onverwachte hoek; met name een paar jonge
officieren en onderofficieren hadden de boodschap begrepen en waren bereid
een tandje bij te zetten om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren. Desondanks werd ik af en toe teleurgesteld, onder meer op het gebied van rondombeveiliging, overdracht tussen dienstploegen en onverantwoordelijk rijgedrag.
Zo voorzichtig als er normaal met de raketten werd geoefend, zo ruig werd
soms in het terrein gereden.
Door het gebrek aan nachtzichtapparatuur hadden sommige kaderleden geen idee van wat de vijand zou kunnen waarnemen, zoals de
stofwolken van een rupsvoertuig. En de uitgestegen (lopende) beveiligingsploeg van een lanceervoertuig dat in stelling kwam, bleef er
meestal te dicht op zitten. In het donker leek dit wel toereikend, maar
zelfs met een handgranaat was de raket of bediening dan te raken.
Intussen begon de afdeling weer goed te draaien; er kwam meer onderlinge
erkenning. Stafofficieren verdeelden zich voortaan over de lanceerpunten om
zonodig de pelotonscommandanten te coachen. Na afloop van het dagelijkse
appèl werd regelmatig een peloton aangewezen om van dichtbij kennis te maken met hun afdelingscommandant. Rijen openen, persoonlijk laten melden,
enkele vragen dan wel tenue-inspectie; kortom, even recht in de ogen kijken.
Verder werd aan gezamenlijke sport en ouderdagen deelgenomen, de lesuren
geestelijke verzorging bezocht, beëdigingen gehouden, jubilea gememoreerd en
belangstelling getoond voor de beveiligingscompagnie. Tevens kreeg ik de uitnodiging om een inleiding te houden bij de nieuwe bataljonscommandantencursus. Dit vond plaats tijdens deelname aan de CAX-oefening Third Warrior.
Bij mijn vertrek uit Den Haag had ik, in aanwezigheid van de staatssecretaris, de toezegging gedaan als gastheer bij een personeelsdag
van de DGM te zullen optreden. Het geheel vond plaats op het oefenterrein bij Harderwijk en in de officierskantine van het ASK. Met name
het optreden van de onverstoorbare Amerikanen, de complexiteit van
de commandopost, de verantwoordelijke taken van de terreinmeters en
lanceerpelotons, de raketten evenals de bijzondere uitrusting, maakten
indruk op de Haagse bezoekers en onze dames.
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De gehandicapte vader van een luitenant werd met militair vervoer uit Zeeland
gehaald, maar er waren helaas geen Amerikaanse dames en geen staatssecretaris aanwezig...

Lance-raket wordt gericht
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Voorts kwam de zeer belangstellende commandant van de veldartilleriegroep,
kolonel Oldenziel, groepswaarderingen uitreiken voor onze Kreta-resultaten.
Het vertrouwen van hogere commandanten in de afdeling bleef op peil door de
evaluatierapporten van gehouden oefeningen, testen en materieelinspecties, die
op hun bureau kwamen. Mijn suggestie om bij de eventuele afschaffing van de
tactische kernwapens de afdeling (weer) uit te rusten met bestaande conventionele raketkoppen, werd echter niet overgenomen.
Ziekenbezoek, de bruiloft van een luitenant en bevorderingen boden me
de gelegenheid een andere kant van mijn karakter te tonen. Een buitengewone bevordering - tot ‘vakofficier’ - leverde de vraag van deze uitblinkende onderofficier op of ik een advies voor hem had. Dat had ik:
‘jezelf blijven, want officieren zijn net normale mensen’.
Een vakofficier bij de 14e Afdeling had zich eens bij mij beklaagd over
het feit dat jonge officieren hem met ‘u’ aanspraken. Hij had niet beseft dat hijzelf als oudere collega het initiatief moest nemen voor ‘je’.
Tijdens een nucleaire test zou de afdeling, na bijna een jaar oefenen, opnieuw
haar kunnen moeten tonen. Er ging daarbij van alles mis. De tactische situatie
(BOT = bijzonder oorlogstoestand) die de legerkorpsartilleriestaf schilderde,
liet aan de afdeling voldoende tijd om vanuit een afwachtingsgebied de voorziene nachtelijke verplaatsing voor te bereiden. Daartoe behoorde ook de tijdige ontmanteling van de logge straalzenders.
Onverwacht werd echter een noodverplaatsing bij daglicht opgedragen, waarbij
de oorspronkelijke route chemisch was besmet. Terwijl alle voorbereidingen
werden versneld, begon ik met een stafonderofficier een aangepaste route uit te
zetten op de kaart. Halverwege kwam een Amerikaan bij de commandopost,
die onmiddellijk naar Nederland was teruggeroepen. Hij had geen wegenkaart
en ik ging naar buiten om er een uit het voertuig te halen. Bij mijn terugkomst
bleek de onderofficier niet klaar met het verspreiden van de gewijzigde route;
hij had op mijn goedkeuring gewacht. Ik zocht meteen contact met de ‘verre’
batterij in het afwachtingsgebied, doch de straalverbinding bleek reeds verbroken.
Met een handvol routebriefjes sprong ik in mijn voertuig om het eerste
deel - de zgn. aanlooproute, waar delen van de colonne moesten invoegen - te verkennen en de batterij met de daar aanwezige pelotons
van de IBC over de situatie te informeren. In ‘werkelijkheid’ zou het
niet anders zijn gegaan, want de afdelingscommandant was de enige
functionaris die (tijdelijk) gemist kon worden tijdens de ontplooiing.
Toen overkwam ons een onverwachte les. De verplaatsing bij daglicht, mede
vanwege verkeersveiligheidsoverwegingen, leek een vrij simpele opdracht vergeleken met de nachtmarsen. Sommige voertuigcommandanten hadden daarom
geen kaartstudie van de gewijzigde route gemaakt en handelden alsof het een
mars met routetijdtabel betrof. Zij misten - met hun gasmaskers op - daardoor
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een zijweg en moesten via een rotonde keren. Het oogde alsof ik weer terug
was bij de test van de 41e Afdeling. Bij deze geringe pech zou het echter niet
blijven.
Dergelijke routinematige foutjes had ik vaker meegemaakt, bijv. als
pelotonscommandanten hun marseenheid hadden gereedstaan, een
wacht uitzetten met de opdracht hen op tijd te wekken, en vervolgens in
hun voertuig in diepe slaap vielen.
Omdat ik vrij was in mijn bewegingen en soms onopgemerkt de eenheden bezocht, werd net op tijd ontdekt dat ze bij de berekening van
hun wek- en vertrektijdstippen de rijtijd naar het aanvangspunt van de
opgedragen marsroute hadden vergeten.
De gewoonte om ’s nachts naar de opstellingen te gaan, kon soms worden gecombineerd met een paar uur zittend slapen in mijn voertuig.
Sinds ik had geklaagd over het kabaal van snurkers in de dienstploegtent, was me duidelijk gemaakt dat ikzelf daar niet voor onderdeed.
Mijn chauffeur beweerde nergens last van te hebben.
Het voorval werd een blessing in disguise omdat het belang van een goede
kaartstudie voor iedereen weer duidelijk was tijdens de rest van het testverloop.
Maar de echte ellende moest nog komen.
Het testteam werd vooral gevormd door personeel van de legerkorpsartilleriestaf en generaal Bruurmijn bezocht de in een bos verstopte commandopost.
Achter zijn dienstauto liepen twee rijen infanteristen die onze buitenste IBCbeveiligingsring waren gepasseerd. Pas toen ze de binnenste posten naderden,
drong het tot me door dat ze zgn. ‘hanenkammen’ op hun binnenhelmen hadden: (oefen)vijand! Het onmiddellijke grondalarm redde de situatie, maar ik besefte dat er iets helemaal mis was bij onze infanterie. Het gesprek tussen de
generaal en de commandant van de IBC heb ik niet bijgewoond...
De infanteristen hadden geen eenvoudige taak met slechts de helft van
het personeel dat in feite nodig was; dagenlang doodstil liggen in een
druipend bos, zonder dat er iets gebeurde. Met alleen een telefoonverbinding die het soms niet deed, of ter ‘afwisseling’ een keer verplaatsen met de colonnes en de lanceervoertuigen. Vertraging in de
opvoer van warm eten kon een ijskoude of natte dag flink bederven.
Tijdens een ander bezoek te velde, door de plaatsvervangend legerkorpsartilleriecommandant, nam deze me apart voor een wandeling.
Hij verraste me met zijn bericht dat de geruchten klopten en de afdeling vermoedelijk binnen een jaar zou worden opgeheven. Ik vroeg me
af wat ik met deze vertrouwelijke mededeling aan moest midden in een
oefening. We dronken vervolgens een kop koffie in de commandopost
en daarna heb ik van deze kolonel niets meer vernomen.
De afdeling mocht het verder zelf opknappen en zelfs dat jaar bleek
veel te optimistisch...
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Vervolgens kwam een dichte mist opzetten. De afdeling had bevel gekregen
om een aantal lanceringen voor te bereiden en een beveiligd transport van speciale munitie door het legerkorpsvak uit te voeren (‘speciale munitie’ was de
omschrijving van kernwapens). Conform de vaste orders van de lka luisterde de
informatie (volgorde) in dergelijke opdrachten heel nauw; in dit geval om de
geheime herbevoorradingsroute via de verre batterij vast te stellen.
Deze opdracht was tijdig doorgegeven door een officier uit de nacht-shift van
het testteam. Onze conclusie was dat het een tamelijk lange verplaatsing zou
worden, waarin zich allerlei verrassingen konden voordoen. Om zeker te weten
wat de bedoeling was, vroeg ik om verificatie van de inhoud van het bericht.
De betrokken (minder ervaren) officier bevestigde na enige aarzeling, vermoedelijk zonder verder iemand te raadplegen.
Vóór het opnieuw invallen van de duisternis ging ik op weg om via de verre
batterij naar een lanceerpunt te rijden. De twijfels over onmogelijke lanceerprocedures in de mist, nam ik weg door te stellen dat het beoordelen van een
eventuele tijdsoverschrijding geen probleem voor ons, maar voor het testteam
was. Er gebeurde iets heel anders; de kenmerken op de schets om de ‘brievenbus’ met terreinmeetgegevens te kunnen vinden, bleken in de mist onzichtbaar.
De afvuurstelling was overdag ingemeten en niemand had zich gerealiseerd dat
vermelde oriëntatiepunten die niet duidelijk op de stafkaart staan, bij duisternis
of mist, in het terrein onvindbaar kunnen worden.
Een fout die niet had mogen voorkomen, zelfs niet in het ‘worst case’
scenario. Na hardnekkig zoeken werd de bergplaats van het onmisbare
document gevonden en kon het lanceervoertuig met de raket alsnog in
stelling worden gebracht. We kregen van het testteam enkele minuten
speling. Wat er toen precies fout ging, is nooit opgehelderd; het rupsvoertuig stond mogelijk niet goed in de (globale) hoofdrichting en de
raket kon niet meteen worden gericht. Een bizarre samenloop van ongunstige omstandigheden; toch Murphy’s law?
Terneergeslagen keerde ik terug naar de commandopost; waarom waren die
fouten niet eerder gemaakt of voorzien? Daar aangekomen kreeg ik verbinding
met de legerkorpsartilleriestaf, waar men twee vragen had. Moest de geplande
munitiebevoorrading wel doorgaan in de mist, en waarom hadden we voor de
lange route gekozen?
Daarop werd de situatie uitgelegd en we verzekerden hen dat de afdeling het
aankon en dat ik net een gedeelte van de route had gereden, die door het testteam zelf was opgedragen. Voorts stelden we met nog meer tegenslagen rekening te houden en refereerde ik aan het gesprek met de officier van hun nachtploeg. In beide commandoposten werd het even stil en vervolgens kwam het
bericht dat, als ik de verantwoording durfde te nemen, de generaal toestemming
gaf. Hoofd sectie S2/3, Jaap Kleiker, knikte dat alles klaar stond en zo reed de
munitiecolonne een perfecte rit, terwijl stafofficieren op weg gingen naar de
volgende lanceringen.
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Misverstanden kwamen vaker voor, waarbij ‘onze’ Amerikanen van
hun hogere niveau andere informatie kregen dan via ons HC (higher
control) binnenkwam. Ik gaf dan aan dat de afdeling uitvoerder was en
niet geacht werd onbekende communicatieproblemen van een hoger
niveau op te lossen. Bovendien behoefden coördinatiefouten in vredestijd niet persé te worden voorkomen, maar moest er wel lering uit worden getrokken.
Wellicht had men de berichtenwisseling met de NDB-berichtenformats,
coderingen en gescheiden kanalen toch iets te ingewikkeld gemaakt. Bij
de staf van de lka vond periodieke ‘bijscholing’ plaats, maar in een leslokaal met rechtstreeks contact tussen alle betrokkenen (m.u.v. de
Amerikanen) lagen de zaken toch een stuk eenvoudiger dan te velde.
Na afloop van de testen en een paar uren slaap, werd me de uitslag bekend gesteld. Terwijl ik ervan overtuigd was dat de afdeling en overige eenheden nog
beter konden presteren, moest ik toegeven dat we enkele steken hadden laten
vallen. Leerstof voor de volgende keer... Veel zaken met betrekking tot onze
nucleaire taak moesten namelijk door zelfstudie, interne opleiding en kennisoverdracht worden aangeleerd. Er werd zelfs geoefend voor het vernietigen van
een raketkop met behulp van een springlading bij een vijandelijke grondaanval
of hinderlaag. Daartoe beschikten we over een demolition kit. Een beveiligingsprocedure berustte daarbij onder meer op het hardop tellen van het aantal
personen binnen de bewakingsring, telkens als iemand het beveiligde gebied
betrad of verliet. Hoe dit bij duisternis werkte, was me nog onduidelijk.
In de betrekkelijke rust na een inspannende periode, liet ik een dure cursus
bediening Lance voor nieuwe kaderleden aanvragen bij het Duitse opleidingscentrum. De aanvraag verkreeg eerst geen goedkeuring om financiële redenen,
maar na aandringen kwam er toch groen licht vanuit het legerkorps. Er ging bij
mij geen lampje branden over de ware reden van de aanvankelijke weigering;
we zouden er snel achter komen.
Omdat ik een uitnodiging ontving voor de jaardag van de VOOA (Vereniging
van Onderofficieren der Artillerie) en wellicht een voorgevoel had, stond ik
mijn plaats in de bus naar Auschwitz af aan een kanonnier. Op donderdagavond
17 oktober ‘91 werd ik gebeld door de S4, John Noordanus, een van de beste
officieren van de afdeling. Hij was zeer ontdaan over een radio-uitzending
waarin de onmiddellijke beëindiging van de operationele taak van de afdeling
werd aangekondigd. De volgende dag probeerde ik voorzichtig te achterhalen
wat er aan de hand was. Doch geen enkele officiële bevestiging op die vrijdag,
anders dan dat er een NAVO-vergadering op Sicilië was geweest en dat daar
ingrijpende beslissingen waren genomen. Na een jaar afdelingscommandant te
zijn voelde me enigszins verraden; zoveel inspanning en nieuwe loyaliteit, zoveel kennis en potentie in de afdeling, en zoveel verwachtingen. Het was voorbij... Dat weekeinde wilde ik niemand zien, ook geen VOOA, en me mentaal
voorbereiden op de komende dingen. Mijn vertrouwen in het Haagse beleid
was geschokt; zo ga je niet met beroepspersoneel om.
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Nu nog kan ik nauwelijks geloven dat echt niemand in Den Haag dit
had zien aankomen. NAVO-bijeenkomsten hebben nu eenmaal politieke
agenda’s die grondig worden voorbereid. En zelfs al was Nederland
overvallen door die beslissing; op Sicilië, in Den Haag en in Apeldoorn
hadden ze toch genoeg telefoons en faxen.
Op maandag kwam de formele bevestiging in de vorm van een bericht waar
men kennelijk het hele weekeinde op had zitten broeden. Het betrof niet alleen
de 129e Afdeling, maar ook de dual capable vuurmondafdeling 203 mm in ’t
Harde (19e Afdeling) en de ondersteunende eenheden. In Ruinen was net een
kostbare, veilige opslagplaats voor raketmotoren gereed gekomen. Naar verluidt was de DPKL (directie personeel KL) eveneens verrast en moest er op
zeer korte termijn een personeelsplan worden gemaakt. Generaal Bruurmijn
was inmiddels weer afgelost, en zijn opvolger plande een voorlichtingsbijeenkomst voor het personeel.
Wat daar gebeurde, viel buiten ons voorstellingsvermogen. Nauwelijks een
warm woord om het personeel een hart onder de riem te steken. Een DPKLvertegenwoordiger die een zakelijk verhaal hield, waarin zelfs de term ontslag
voorkwam. En een afstandelijke generaal die niet leek te begrijpen dat hij nog
maar één taak had; de opheffing goed te laten begeleiden, want hij was zelf in
feite overbodig geworden en zijn staf zou eveneens verdwijnen. De legerkorpsartilleriestaf ontleende haar bestaansrecht immers vooral aan de nucleaire eenheden en de artillerietesten, maar de Koude Oorlog was nu definitief voorbij.
Wie de Amerikanen zou informeren, was nog onbekend. En op andere
indringende vragen en opmerkingen kwamen ontwijkende antwoorden.
Mijn twijfels omtrent de aanpak waren tijdens die bijeenkomst voor de
toehoorders duidelijk. De generaal was niet blij met mijn verbale optreden, maar liet dat nog niet merken. Het personeel wist in ieder geval
dat ik voor hun belangen zou opkomen.
De veldartilleriegroepscommandant kon weinig voor de afdeling betekenen,
anders dan morele steun bieden, want het gehele proces zou vanuit Den Haag
worden aangestuurd. De eerste acties door DPKL-functionarissen leidden tot
een regelrechte confrontatie, omdat beroepsonderofficieren die niet meteen
akkoord gingen met een voorgestelde overplaatsing, mondeling met ontslag
werden bedreigd. Het werd tijd om in te grijpen en zelf met een personeelsplan
te komen op basis van de beschikbare vacatures en persoonlijke wensen.
Bovendien moest de afdeling kunnen blijven draaien tot alle dienstplichtigen
waren afgezwaaid, het materieel ingeleverd en de papieren afgewerkt.
In de officiersmess werd ik me in die periode voor het eerst bewust van
de complicaties die vrouwelijke militairen al in vredestijd in een mannengemeenschap kunnen veroorzaken.
De kelderbar was na de dienst in feite de huiskamer van de kornetten
en vaandrigs. Laat op de avond werd daar aan de bar wel eens een pi183

kante video vertoond op een monitor. Ik ben niet preuts en had geen
behoefte dat te verbieden, ondanks de onregelmatige aanwezigheid van
een vrouwelijke collega van de geneeskundige troepen. Als ze bezwaar
had, kon ze dat zelf aangeven of zich terugtrekken in de tv-hoek. Wellicht deed ze dat, maar stapte in ieder geval ook naar het messbestuur
dat haar in bescherming nam. De motivering van het verbod door het
messbestuur, was mede gebaseerd op moralistische overwegingen; alsof volwassen mannen niet zelf konden bepalen wat schadelijk was. En
zo kon één KVV-er de, al dan niet terechte, wens van een meerderheid
ongedaan maken.
Wellicht had van aanstaande reserve-officieren - in het kader van de
ontwikkeling van een formele gedragscode en het tegengaan van seksuele intimidatie - een andere attitude verwacht mogen worden, maar dat
gold voor sommige beroepsofficieren eveneens. Wat ik aan strijdigheden met de officierseed, fatsoensnormen en collegialiteit heb gezien,
gehoord en ondervonden valt echter buiten het kader van dit boek.
Hoewel ik mezelf geen belanghebbende achtte, begon ik me te verdiepen in het fenomeen van vrouwen in de krijgsmacht. Bij het Amerikaanse detachement waren meerdere vrouwelijke militairen ingedeeld,
waaronder echte schoonheden. Met name uit enkele Amerikaanse en
Israëlische bronnen ontstond bij mij het beeld dat het toekennen van
voorrechten aan vrouwen hun integratie in (gevechts)eenheden kan
belemmeren of het functioneren van die eenheden aantasten. Het heeft
veel later tot enkele pittige discussies in de Carré geleid, waarbij mijn
opponenten meer op de ‘man’ speelden dan dat ze zakelijke verwijten
en argumenten konden weerleggen.
Er kwam een uitgebreid operatieplan over de opheffingsmaatregelen, Opplan
17, en majoor Noordanus werd de projectofficier voor de afdeling. Overste Den
Hertog was de projectofficier op de Haagse besprekingen, maar ik liet me daar
ook uitnodigen. Verder werden vertegenwoordigers van de onderdeelsoverlegorganen en militaire vakbonden samengebracht. Ze kregen inzage in sommige
stukken, maar niet in alles. Daarover ontstond een persoonlijk meningsverschil
met Den Hertog.
Tijdens een van die Haagse besprekingen legde ik uit welke druk er op het personeel ontstaat, indien men is of wordt ingedeeld bij een op te heffen eenheid.
Na de veldartillerie zouden méér inkrimpingen volgen, met overeenkomstige
effecten.
Het voorstel was om de sollicitatie- en plaatsingssystematiek zodanig te
veranderen dat iedereen na drie jaren kon worden gedwongen om een
‘veilige’ stoel te verlaten en op een functie elders te solliciteren. Doorgaans konden dan de besten voorlopig een nieuwe functie vinden en
moesten de ‘afvallers’ gebruik maken van bijzondere (ontslag)maatregelen - het sociale beleidskader - of op vacatures voor burgerpersoneel
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solliciteren. Dat dit ‘roulatiesysteem’ later voordelen zou bieden bij
VN-uitzendingen, was toen nauwelijks te voorzien.
Tevens werd door mij aangegeven dat bij het verbreken van een bevelsverhouding - ongeacht of de beoordelaar of de beoordeelde werd overgeplaatst - alsnog een beoordeling moest worden opgemaakt, tenzij dit
recentelijk al had plaatsgevonden.
Door deze taakverdeling binnen de afdeling kreeg ik mijn handen vrij voor de
werkvloer en de externe contacten, voor het schrijven van het evaluatierapport,
terugkerende besprekingen over de verdere invulling van het personeelsplan,
voor beoordelingen en afscheid van vertrekkend personeel, evenals voor bezoekers en een reüniefeest. Bezoekers waren schaars en van de legerkorpsartilleriestaf werd niets meer vernomen. Die hadden hun eigen zorgen.
Het onverwachte voorstel om op korte termijn te worden overgeplaatst naar
Mönchen-Gladbach kwam me dan ook onbegrijpelijk voor; ik wees het meteen
van de hand. Was ik inmiddels te lastig of begreep men werkelijk niet wat de
afdeling doormaakte? Nadat ik mijn bezwaren had geuit tegen de optie als een
van de eersten het zinkende schip te verlaten, werd Roy Meijnderts daar bij de
MND-C benoemd.
Bij temperaturen onder nul werden voertuigen en ander materieel gereed gemaakt voor inlevering. Meerdere malen per dag liep ik door de loodsen en over
de parkeerplaats. De S4 liet warmtekanonnen en zeilen komen; en de afdeling
kocht een stoom-cleaner. Intussen stond er steeds minder personeel op appèl en
kwam Inspecteur-Generaal Maas op bezoek. Hij toonde veel belangstelling,
ook voor ons commentaar op de Haagse aanpak en de primitieve omstandigheden waaronder moest worden gewerkt. Met onze toezegging dat het evaluatierapport aan zijn staf zou worden toegezonden, vertrok hij weer. Het pleidooi
voor een versoepeling van de inleveringseisen voor het materieel, nam hij mee.
En inderdaad, men begon te begrijpen dat het herstellen en compleet maken
van uitrusting die vervolgens werd verschroot, tamelijk absurd was. Ook het
aanvragen van voertuigtoebehoren die daarna bij de verzamelplaats in Soesterberg weer in bakken voor overtollig of af te stoten materieel verdwenen, had
iets masochistisch. Want herverstrekking was nagenoeg uitgesloten omdat er
nog veel meer materieel zou vrijkomen, zoals van de mobilisabele eenheden.
Mijn NOV-activiteiten strekten zich inmiddels uit tot het voorzitterschap van
de regionale afdeling, daarna secretaris van de werkgroep 2e/3e doelstelling, en
enkele bijdragen voor de Carré. De redactie daarvan had ik na bijna vijf jaren
verlaten. Daarnaast was er tijd voor een inleiding bij een op te heffen pantserinfanteriebataljon waarvan Joep Engelen commandant was, en voor een artikel
over het opheffen van de afdeling.
Bij een toelichting namens de NOV op de besluitvormingscriteria voor
VN-uitzendingen was de brigadecommandant, generaal Van Baal, ook
aanwezig. Op diens vraag waarom de NOV zich daar mee bemoeide,
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probeerde ik hem uit te leggen dat een doordachte politieke besluitvorming in ieder geval het draagvlak voor de onvermijdelijke offers (in
mensen en geld) zou vergroten en bovendien goed was voor het moreel
van uitgezonden militairen en hun thuisfront. Tot mijn verbazing reageerde hij kortaf met ‘militairen moeten gewoon doen wat hen wordt
opgedragen’ en verliet de zaal. Zo kende ik hem niet en het beviel me
evenmin. Tijdens een gesprek in Den Haag, toen hij plaatsvervangend
chef van de defensiestaf was, bracht hij wat meer nuancering aan. Het
stelde me evenwel niet gerust over de toekomst van de krijgsmacht.
Een andere commandant van de 43e Pantserinfanteriebrigade vroeg
een keer wat ik er mee dacht te bereiken, toen hij een concept-artikel
van me kreeg aangeboden voor commentaar. En zelfs na mijn vertrek
uit actieve dienst, merkte een voormalige commandant over enkele
publicaties op: Leo, welk belang heb je hier bij? Het antwoord was
meestal ‘bewustwording en daardoor betrokkenheid, discussie of zelfs
actie van de lezers’. Het is namelijk niet verstandig om het voeden van
de (publieke) opinie uitsluitend te baseren op selectieve ‘fact-finding’
door de media, want het bewaken van onze rechtsstaat is een te ernstige zaak om aan journalisten en politici over te laten.
En zo naderde snel de sombere dag dat de afdelingsvlag moest worden overhandigd aan de legerkorpscommandant, generaal Van der Vlis. Dit plechtige
moment was gepland op de ochtend van een reüniedag waarop eveneens voormalig personeel van de afdeling en de ouders van onze laatste dienstplichtigen
waren uitgenodigd. Het programma eindigde ’s avonds met het optreden van
een muzikale meidengroep.
Om de Amerikaanse overste uit Sögel ter wille te zijn, werd hij uitgenodigd
voor een afdelingsdiner, speciaal voor hem verschoven naar de voorafgaande
avond. Of er enige rancune in het spel was of dat er missschien een hotelkamer
voor hem en zijn echtgenote gereserveerd had moeten worden, weet ik niet,
maar kort voor het diner kwam zijn afzegging binnen.
’s Nachts kwamen beelden van het afgelopen jaar in me op, plus een
gevoel van verdriet over het einde van een commando dat het hoogtepunt in mijn carrière had moeten zijn. Die ochtend werd ik met een
kloppende hoofdpijn wakker; het bodempje cognac bij het diner had ik
beter kunnen overslaan.
De volgende morgen ontbrak hij ook bij het feestelijke afdelingsappèl. Ik besloot er in mijn toespraak geen aandacht aan te schenken; het was al pijnlijk
genoeg geweest. Na het appèl en de toespraken, waarbij de geluidsinstallatie
capaciteit tekort kwam tegenover het kazernelawaai, volgde een receptie voor
de militaire genodigden in de onderofficiersmess. Met het gevoel iets te hebben
vergeten, wilde ik daar het glas heffen op het onverwachte einde van een langdurige Nederlands-Amerikaanse samenwerking. Ik had evenwel nagelaten om
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de bescheiden Amerikaanse detachementscommandant persoonlijk uit te nodigen, bij afwezigheid van zijn baas die hij normaal zou hebben begeleid.
Hij was nog niet gearriveerd en ik mompelde iets van ‘een bijzondere en
succesvolle periode die definitief was afgesloten’ en van ‘een dronk op hen die
het verdienen om hier gememoreerd te worden’, maar voelde me bij deze improvisatie behoorlijk opgelaten. Per slot van rekening was het de meest trieste
dag sinds jaren. Gelukkig kon ik daarna het aanwezige gezelschap overlaten
aan de hogere artilleriecommandanten en mijn stafofficieren, met het excuus
dat ik onze reüniegasten moest gaan ontvangen in een grote feesttent op het kazerneterrein.
Het kazernecommando had in vele opzichten meegewerkt en het bureau
O&O van de welzijnszorgorganisatie (WZZ) had voor de meidenband
gezorgd. Wat ik niet wist, was het feit dat er in diezelfde week al een
ander optreden had plaatsgevonden om te voorkomen dat de zaal van
de legerplaats overvol zou zijn op onze reünie-avond. Het effect bleek
desastreus; slechts de halve zaal was gevuld, omdat veel ‘binnenslapers’ dat eerdere optreden al hadden bijgewoond. En voorts had een
deel van de gasten het programma niet goed gelezen en was na de rijstmaaltijd meteen naar huis vertrokken.
Niet lang daarna werd de commandant van de legerkorpsartillerie wederom uitgenodigd; de launchers zouden voor de laatste keer de Johannes Post Kazerne
rijdend verlaten. Een militaire kapel en een voertuig als podium stonden bij de
poort gereed. Even was ik sprakeloos toen de rij rupsvoertuigen de hoek om
kwam; men had één launcher roze geschilderd! Ik grijnsde en vond het prima
zo, maar de generaal gaf geen krimp. Na afloop kwam de (pers)voorlichtingsofficier van de brigade/kazerne naar mij toe, met een journalist van het Dagblad van het Noorden. Op mijn bureau volgde toen een interview, waarbij ik de
lijnen volgde van een bijdrage die ik aan het schrijven was voor de Carré.
Het artikel ging over de toekomst van de krijgsmacht sinds de val van
de Muur. Daarnaast had de journalist een paar vragen over de ontruiming van de site in Darp. Amerikaanse helikopters waren er regelmatig
geland en met onbekende lading vertrokken. Ik bevestigde dat dit kon
betekenen dat er niet langer kernwapens werden opgeslagen.
Kennelijk was zelfs in dat stadium niet duidelijk of er ooit kernwapens
hadden gelegen, maar ik achtte het onverstandig om net te doen alsof
al die jaren wachtlopen misschien voor joker waren geweest.
Enkele ‘aangepaste’ uitspraken werden door de journalist in een kritisch stuk
verwerkt en gepubliceerd, zonder dat ik het resultaat vooraf ter goedkeuring
kreeg voorgelegd. Dit was in strijd met afspraken die de voorlichtingsofficier
had gemaakt. Het artikel werd echter overgenomen door de Apeldoornse Courant en ook gelezen bij de legerkorpsstaf. Generaal Van der Vlis was boos geworden en liet de legerkorpsartilleriecommandant mij ter verantwoording roe187

pen. Daar onderging ik diens bestraffende monoloog gelaten, maar miste aan
het einde toch een collegiale, informele bemoediging. Per slot van rekening had
ik weinig fout gedaan, anders dan gezondigd tegen de ongeschreven regel dat
officieren werden geacht alleen commentaar te geven op zaken waarvoor men
zelf verantwoordelijk was.
Anders gezegd; je mocht uitsluitend naar jezelf wijzen, dus was er zelden openlijke kritiek. Daaraan had ik geen boodschap en vroeg een onderhoud aan met
mijn naasthogere commandant, kolonel Oldenziel. Deze toonde zich begripvol
en beloofde met mijn concept-artikel op bezoek te gaan bij generaal Van der
Vlis. Dit gesprek was kennelijk zo verhelderend dat deze ervan afzag me nog
persoonlijk te horen. Wellicht herinnerde hij zich in oktober ‘91 een functioneringsgratificatie te hebben toegekend.
Een ‘leuker’ voorval betrof mijn tweede deelname aan de jaarlijkse TMPT
(tweedaagse militaire prestatietocht). Doordat de buitenlandse attachés in Den
Haag waren uitgenodigd en daartoe ook een training hadden ondergaan, zocht
de organisatie vrijwilligers om als buddy op te treden. Door een merkwaardig
toeval werd juist ik gekoppeld aan de Russische militaire attaché die echter niet
kwam opdagen. Mogelijk vond hij de combinatie iets te pikant...
Vervolgens werd ik aan een Duitse reserve-overste voorgesteld, die
ooit als beroepsluitenant bij de luchtlandingstroepen het leven van
enkele soldaten verspeelde bij het oversteken van een beek. Ik had het
verhaal ergens gelezen en trok nu op met de man die hiervoor verantwoordelijk was geweest en daar nog steeds onder leed.
Hij was zeer gemotiveerd, maar had als bankdirecteur te weinig tijd
voor fysieke inspanningen. Het fietsen vond hij zo zwaar dat hij op de
tweede dag zijn zadel afdekte met een kussen! Hij slaagde, zelfs voor de
pistoolproef, en dat kwam me op een uitnodiging naar Nagold te staan.
Zijn afscheid van een legerkorpsstaf in Potsdam was voor mijn echtgenote en mij aanleiding om voor de eerste maal Berlijn te bezoeken.
Bij het passeren van de verlaten wachttorens op de voormalige InnerDeutsche Grenze kreeg ik een tevreden gevoel; het was toch ergens
goed voor geweest.
Op het moment dat er alleen nog een nadetachement benodigd was, werd het
voor mij tijd om te vertrekken. Opnieuw zou ik Ferdi de Konink aflossen, nu
als tijdelijk hoofd sectie 3 van de resterende legerkorpsartilleriestaf. Daar was
de generaal reeds vertrokken.
De afscheidstoespraken waren lovend en de geschenken ontroerend, maar het
meest was ik getroffen door een handgemaakt aandenken (met spiegel!) van de
afdeling en de ondersteunende eenheden. Hoewel mijn ambitie uitging naar de
functie van hoofd sectie Plannen bij het AOC, of plaatsvervangend commandant van een veldartilleriegroep, moest ik nog even geduld hebben.
Het verzoek voor drie maanden te worden uitgezonden als WEU-waarnemer,
werd afgewezen; er waren genoeg kandidaten in dezelfde rang.
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Afscheid 129e Afdeling
Hoofd sectie 3 van de legerkorpsartillerie(staf)
Een functie in een uitgedunde organisatie die onder druk staat, vraagt enig aanpassingsvermogen. Het personeel dat ik aantrof bij de staf die ik vaak had verafschuwd, bleek zeer capabel en collegiaal. Het waren blijkbaar de (onder)bazen geweest, die in het verleden het ‘sfeertje’ hadden bepaald. Om mijn militaire Engels verder te verbeteren maakte ik een herziening van het legerkorpswoordenboek, later gebruikt door het IDL.
Het was voorjaar 1992 en tegenover Kamp Stroe, in Garderen, bevond zich een
boscomplex waar tijdens de lunchpauze de hardlopers zich afreageerden. Daarmee raakte ik snel enkele kilo’s kwijt én kreeg zin in de nieuwe taken. Tevens
werd mijn deelname aan een reeks van oefeningen voortgezet, onder meer bij
de legerkorpsstaf (als waarnemend hoofd van de sectie Artillerie).
Voorts werd ik aangezocht voor de internationale oefening PC Trans in
het Franse Suippes, en trad op als lower control in de CAX-oefening
Agile Lion bij Lüneburg. Daarnaast kwamen er artillerie-oefeningen,
testen, stafbezoeken en inspecties via mijn bureau om op te pakken of
zelf uit te voeren. Het leek er nauwelijks op dat dit alles spoedig verleden tijd zou zijn
Bij iedere oefening deed zich iets bijzonders voor; ervaringen die nauwelijks
bekend waren binnen het artillerie-opleidingscentrum. Ervaren officieren als
gastdocent laten optreden, kwam (te) weinig voor. Wel lieten nieuwe brigadecommandanten zich soms bijscholen door het AOC; heel nuttig. Maar hoe we
alle opgedane kennis en ervaring konden toetsen, overdragen of vastleggen,
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bleef een terugkerend probleem waar hier te weinig aandacht aan werd besteed.
Zo vertrok ik op een zaterdagmorgen naar Hamburg met een Nederlands detachement om kennis te maken met het toegevoegde personeel van een internationale flank and lower control cell. Het ging om een Duits-Deense oefening
(Landjut) met steun van onze legerkorpsstaf. Deelnemende studenten van de
Duitse krijgsschool waren reeds op de werklocatie aanwezig en het wachten
was op onze detachementscommandant die een inleiding zou verzorgen. We
benutten de wachttijd door enkele vuursteunaspecten onder de loep te nemen,
die een rol konden spelen bij de overname van de vakverantwoordelijkheid
door een legerkorps. De Duitse officieren bleken snelle leerlingen, ook op het
gebied van Engelse terminologie, maar naarmate de oefening vorderde kreeg
het Duits toch de overhand. Het Duits-Nederlandse corps met voertaal Engels,
moest nog worden opgericht.
Toen zich tijdens de voorbereidingen een discussie over vuursteun op
legerkorpsniveau voordeed met de Nederlandse detachementscommandant, werden mijn opvattingen naadloos ondersteund door deze krijgsscholieren. Dat had ik in Nederland nog niet meegemaakt.
Als ‘gastspeler’ bood ik aan enkele jongere collega’s die avond op de bekende
Reeperbahn af te zetten en ’s nachts weer op te pikken. De Reeperbahn was
nauwelijks te vergelijken met de ‘roze buurt’ in Amsterdam, maar veel meer
een uitgaans- en vermaakcentrum met beroemde shows. Over seksualiteit werd
in Duitsland niet zo stiekem, neerbuigend en schijnheilig gedaan als bij ons.
De volgende morgen gingen we gezamenlijk ontbijten op het terras van een gezellig buurtrestaurant. Het heerlijke weer en de zondagsrust maakten het geheel
‘paradijselijk’. Meteen daarna konden we aan het werk...
Tijdens de oefening kwam inderdaad de overname van een legerkorpsvak aan
bod. Daarbij stelde ik voor de vuursteun- en luchtsteunplannen integraal over te
nemen van de zittende eenheden, en een latere tijdsfasering toe te passen voor
de vuursteunverantwoordelijkheid dan voor de overdracht/overname van de
manoeuvreverantwoordelijkheid. Dit laatste werd afgestemd op de wisselingen
naar dag- en nachtomstandigheden, uitgedrukt als tijdstippen van de militaire
of nautische ochtend- en avondschemering.
Het idee hierachter was dat de ‘zittende’ artillerie met de voorwaartse waarnemers in hun opstellingen zouden (moeten) blijven tot de aflossende manoeuvreeenheden alle nieuwe posities hadden ingenomen en met hun eigen steunende
artillerie de bestaande vuurplannen hadden geactualiseerd.
Gedurende die kwetsbare manoeuvrefase was dan in ieder geval voldoende
vuursteungarantie beschikbaar, met name voor de continuering van de steun in
de diepte en de grondwapensysteembestrijding (gwsb) voorbij de overeen te
komen veiligheidslijn. De nabijsteuntaak kon bij duisternis absoluut niet snel
worden overgenomen door nieuwe waarnemers, zelfs niet indien uitgerust met
nachtzichtapparatuur.
Bovendien werd zo voorkomen dat de aflossende artillerie-eenheden zouden
moeten verkennen, verplaatsen, coördineren met de ‘zittende’ artillerie en tege190

lijkertijd nieuwe vuurplannen maken, zonder de zekerheid dat hun aflossende
waarnemers zich tijdig in de vrw (voorste rand weerstandsgebied) zouden
bevinden en hun gwsb-radars waren ontplooid.

Gevechtsveldbewakings- en doelopsporingsradar RATAC
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Het andere grote voordeel, namelijk dat niet alle aflossende en afgeloste eenheden plus logistieke eenheden in een relatief korte periode
dezelfde wegen moesten gebruiken, werd bij deze stafoefening-zondertroepen niet gevoeld. In werkelijkheid zou dit een belangrijke overweging zijn geweest.
Eenzelfde redenering gold voor de luchtsteun, waartoe immers een nieuwe
vuursteuncoördinatielijn moest worden afgesproken of de bestaande lijn overgenomen, evenals voor geplande doelen/gebieden in het kader van CAS (close
air support). Vóórdat de nieuwe luchtsteunverantwoordelijkheid effectief kon
worden, zouden de bestaande plannen onmisbaar zijn en zoveel mogelijk door
de reeds ‘getaskte’ piloten en toegewezen vliegtuigen moeten worden uitgevoerd. Omdat ik bleef aandringen op een uitspraak hierover, verscheen er een
Duitse generaal die over de voor- en nadelen geïnformeerd wilde worden. Ik
kon alleen maar voordelen noemen en kreeg vervolgens het verzoek dit met
zijn vuursteuncoördinator door te spreken. Dat bleek de commandant van een
ArtillerieRegiment te zijn, dus na mijn bezoek aan diens commandopost was
pas één divisie overtuigd. Omdat ik er weinig voor voelde als een soort boodschappenjongen alle commandoposten te velde langs te rijden, spraken we af
dat de Duitse divisie(artillerie) de voorstellen zou overnemen en op het eigen
legerkorpsniveau bespreken. Daarmee moest worden voorkomen dat Denen en
Duitsers ieder een eigen oplossing zouden voorstellen. Daarna heb ik er niets
meer over gehoord en trok zelf de benodigde lijnen op de oleaten...
Bij de stafoefening PC Trans in de omgeving van Suippes was de Duitse en
Nederlandse inbreng vooral bedoeld om de oefening internationaal te maken.
Het eten was uitstekend, maar het verblijf van de verschillende buitenlandse
dienstploegen in een Franse kazerne iets minder goed geregeld. Daarom sliep
ik de eerste nacht in een sober chauffeursmotel bij de snelweg.
Voorts werden er regelmatig presentaties gehouden, meestal in het Engels, en
voornamelijk logistieke aspecten besproken. De schriftelijke bevelen waren in
het Frans (NAVO-taal), inclusief afkortingen, en er kwam voor onze cel weinig
werk uit voort. Om die reden besloten Paul Kautz en ik tevens als liaisonofficieren te gaan optreden en enkele Franse commandoposten in het terrein te
bezoeken. Het comfort dat we daar aantroffen, maakte ons behoorlijk jaloers.
Kort daarna kregen ook onze hogere commandoposten nieuwe mobiele (uitschuifbare) werkruimtes.
De Fransen noemden hun versterkte divisie een ‘corps’, terwijl een
‘division’ eigenlijk een versterkte brigade was. Het brigadeniveau was
daarmee afgeschaft, want een ‘régiment’ was nog geen brigade.
De weinige officieren die toen Engels spraken, deden dat uitstekend.
Sindsdien is er veel vooruitgang waar te nemen.
Het oefengebied bij Suippes werd soms door de Nederlandse artillerie
gebruikt. De veiligheidsmaatregelen bij het schieten met scherp waren
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daar beduidend eenvoudiger dan in Munster-Süd, maar het terrein was
veel zwaarder. Het Duitse schietterrein Baumholder bij Idar-Oberstein
ken ik alleen uit de verhalen; verwarrende heuvels die op de kaart niet
altijd waren terug te vinden. Ook op het schietterrein bij Draguignan
waar zich de Franse artillerieschool bevindt, ben ik nooit geweest.
De Fransen zou ik vaker tegenkomen, zoals tijdens een oefening van Northag
(Northern Army Group), waarbij onze legerkorpsstaf ‘speler’ was. De 4me
DAM (Division Aéromobile) beschikte over een hoeveelheid lichte antitankhelikopters waarmee ons legerkorps een zorgvuldig gecoördineerde operatie
moest voorbereiden en uitvoeren. Tijdens een presentatie van onze G2
(inlichtingenofficier) bleek er onduidelijkheid te zijn over de taak van een der
vijandelijke divisies. Volgens mij was het plan van de vijand al zichtbaar op
een slide die werd geprojecteerd, fluisterde ik tegen mijn buurman. Hij
antwoordde dat ik moest opstaan, maar ik wilde de G2 niet voor schut zetten.
Bovendien was ik formeel niet ingedeeld bij de legerkorpsstaf, maar verving
overste Oberink wegens ziekte.
Na afloop van de bijeenkomst ging ik naar de G2 en vertelde hem mijn conclusie. Hij gaf toe dat het een zeer reële mogelijkheid was en verzocht me dit onmiddellijk met de planningsstaf te bespreken, daar hij zelf gebonden was aan
zijn dienstploeg. Toen ik de werkruimte van de planningsgroep betrad, werd ik
weggestuurd door het hoofd daarvan. Het feit dat ik de vuursteunadviseur was,
maakte voor hem geen enkel verschil.
Jaren later heb ik met deze generaal de gevolgen van zijn beslissing
doorgenomen. Ons verdedigende legerkorps had met de 4me DAM een
aanval op de naderende vijandelijke divisie kunnen uitvoeren, onmiddellijk gevolgd door het innemen van vooruitgeschoven (grendel)opstellingen met twee of drie brigades. Daarmee ontstond voor een
andere vijandelijke divisie het risico te worden afgesneden, volledig
passend in het MCCD-concept.
Naar mijn overtuiging was zijn baas, generaal Van der Vlis, onwetend gebleven van de unieke gelegenheid tot offensief optreden zoals bedoeld in het
MCCD-concept (mobile counter-concentration defense), de basis van deze
Northag-oefening. Diens teleurstelling was dan ook merkbaar bij het duidelijk
worden van de gemiste kansen, maar hij maakte niemand verwijten. En ik was
bijzonder nijdig me te hebben laten wegsturen.
Om de legerkorpsstaf toch in het ‘draaiboek’ te houden vond er een zgn. rover
group meeting plaats. ‘G-hoofden’ (van de secties) en specialestafofficieren
vlogen in helikopters naar het hoofdkwartier van Northag voor een tussentijds
besluitvormingsproces. De benaming rover group stamde vermoedelijk uit de
tijd dat met Landrovers naar een afgesproken ontmoetingspunt werd verplaatst.
Na afloop van de meeting werden enkele details doorgenomen in het
bureau van de vuursteunofficier. Toen ik de kelderachtige werkruimte
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zag, was ik blij de vergelijkbare functie bij de Multinational division central (MND-C) te hebben afgewezen, zij het om een andere reden.
Henk Oberink, mijn Corpspa, heeft wél in Mönchen-Gladbach gewerkt
en woonde toen in Wegberg. Voor mij had een dergelijke staffunctie
geen uitdaging meer te bieden; vooral indien Britten de sleutelposities
bezetten. Als militair had ik er veel respect voor, maar als collega’s
leken ze te veel op Amerikanen.
Tijdens de cursus stafdienst en zelfs bij de B-cursus werd weinig aandacht
besteed aan vuursteuncoördinatie-aspecten op divisieniveau en hoger. Een
cursus bij het OCGLS (opleidingscentrum voor grondluchtsteun) voorzag gedeeltelijk in de behoefte. Met name in een vscc (vuursteuncoördinatiecentrum)
werden artilleristen betrokken bij de planning en uitvoering van luchtsteun.
Integrale plannen voor de vuursteun en de vuursteunbijlagen bij operatiebevelen weerspiegelden de noodzaak van coördinatie, ook over de vakgrenzen heen.
In een internationale omgeving werden veel nieuwe procedures afgeleid van
Amerikaanse ontwikkelingen, maar van standaardisatie en vereenvoudiging
was niet altijd sprake. De personeelsbezetting van een Amerikaanse commandopost was bijna twee keer zo groot als bij Europese NAVO-partners, ondanks
of dankzij vele computers. Mijn jaargenoot André Aarts vroeg me eens of al
die niveaus wel nodig waren om het gevecht te kunnen voeren; met name het
divisieniveau was volgens zijn indruk overbodig. Doch bij de (internationale)
luchtmachten was het nog erger.
Landen die niet konden meekomen in deze digitale oorlogvoering, bedongen
uitzonderingen op de NAVO-afspraken. Daardoor ontstonden termen waarvan
bijna niemand de exacte betekenis wist, indien niet nationaal toegepast.
Restrictive fire area en restricted fire line zijn daarvan voorbeelden, naast vele
andere waarmee ik binnen een NAVO-werkgroep zou worden geconfronteerd.
Vooruitlopend op het relaas over de periode bij het AOC, noem ik nogmaals
generaal K. Tijdens een CAX-oefening waaraan zijn staf 4e Divisie voor het
laatst zou deelnemen, was ik de zoveelste maal hoofd van een nacht-shift.
Overste Winckelmolen had voor de dag-shift gekozen en ik gunde hem dat,
want hij kon overdag immers de meeste bezoekers verwachten...
Onze lower control cellen bedienden de deelnemende Nederlandse
divisies (manoeuvre, vuursteun, logistiek, flank control, etc.); dus er
werd keihard gewerkt. Zonder ons te informeren staakte de genoemde
divisiestaf tijdens de oefening alle werkzaamheden om haar opheffing
als parate eenheid te gaan ‘vieren’. Alle LC-functionarissen bleven
echter ‘stand by’, maar er gebeurde niets en de verbindingen waren
dood. Tegen dagaanbreken ontdekten we de reden en ik schreef een
aantekening; een deel van mijn oververmoeide personeel had gewoon
kunnen gaan slapen! In combinatie met andere fouten, was dit aanleiding om aan de divisiestaf mee te delen dat ik e.e.a. in het verslag zou
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vermelden. De volgende nacht kwam de divisiecommandant op bezoek
en ik overhandigde hem mijn concept-aantekening. Hij las het verhaal
en zonder iets te zeggen vertrok hij weer.
Deze oefening was - afgezien van enkele steunverleningen - het einde van mijn
professionele optreden bij parate eenheden, meende ik en kon er niet rouwig
om zijn. Tijdens de laatste nacht klom een sympathieke generaal op een stoel
en hield een korte toespraak. Aan het einde daarvan riep hij tegen de vermoeide
deelnemers ‘grijp ze nog een keer bij de ballen’ en liet ons beduusd achter. Zo
levensecht was een computeroorlog nu ook weer niet...
De Koude Oorlog was ten einde en de vijand heette voortaan Orange. Toch
werd ik daarna nog betrokken bij de 101e Divisieveldartilleriegroep, als leider
der oefening vanwege de afwezigheid van kolonel Schumacher, en in 2000
ingezet bij een internationale Partnership-for-Peace oefening in Frankrijk.
De vele presentaties en situatiebeoordelingen tijdens internationale
oefeningen, begonnen zich steeds meer op de persoon van de spreker te
richten dan op de lessons learned uit het ‘spel’. Uit beleefdheid werden
sommige tactische onwaarheden geaccepteerd, maar niet alle...
De toenemende aanwezigheid van pers en bezoekende VIPs deed bovendien vragen rijzen over de militaire doelstellingen van dergelijke
evenementen. Intussen ontwikkelde zich het drama in Bosnië, waarop
Europa geen effectief antwoord had.
Na een half jaar was de opheffing van de legerkorpsartilleriestaf eveneens een
feit en mocht ik me in Breda melden voor de functie van hoofd sectie Externe
Plannen. Mijn vierde overstefunctie, het commando over de 154e Afdeling niet
meegerekend; er zouden nog twee volgen.
Commandant van het AOC was kolonel Müller. Hij had de taak alsnog de verhuizing van de Bredase componenten naar Oldebroek te realiseren en vervolgens een reorganisatie door te voeren op grond van nieuwe bedrijfskundige
inzichten en de zgn. piofah-factoren, later aangevuld met de letter c voor communicatie. De krijgsmacht moest een bedrijf worden met resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE), controllers, targets, budgetten, zgn. SWOT-analyses
(strengths, weaknesses, opportunities and threats), procesbeschrijvingen, jaarplan, prestatie-indicatoren, kritische succesfactoren, trekkingsrechten, dienstverleningsovereenkomsten en een ‘afrekencultuur’.
Daar werden termen als challenges (uitdagingen, problemen), bench mark (vergelijking/ijking/basisnormering), nulmeting, kengetallen, kwartaalrapportages,
‘platte organisatie’ en andere onmisbare vernieuwingen aan toegevoegd. Naast
de accountantsdienst, het directoraat-generaal Financiële en Economische zaken, de directie Economisch beheer van elk krijgsmachtdeel en de oude verificatiediensten van de ‘roze maffia’, ontstond een horde aan controllers, verzamelaars van management-informatie en computer-helpdesks. Een peperdure
vredesbureaucratie had de krijgsmacht voorgoed in haar meedogenloze greep.
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Opvallend was dat Defensie veel minder op het kostenaspect lette als
het ging om terugbetalingen door de VN en onzinnige uitzendingen van
marineschepen, helikopters (UNMEE) of gevechtsvliegtuigen. Terwijl
men de inzet van pantservoertuigen te ‘robuust’ vond...
De neiging om te gaan denken in termen van een schone oorlog, waarbij journalisten vrijelijk over het gevechtsveld kunnen wandelen en
burgers volledig worden ontzien, was voor de media aanleiding het gedrag van geflipte soldaten onder een vergrootglas te leggen zonder
begrip op te (kunnen) brengen voor de harde werkelijkheid en daaruit
voortkomende trauma’s.
De vernietiging van ca. 16.000 MLRS-raketten en 120.000 M109projectielen markeert die andere taakstelling van onze krijgsmacht.
Intussen ontwikkelen zich nieuwe kernmachten, blijkt de NAVO te klein
om alle VN-missies effectief te ondersteunen en willen onze politici
harde ‘garanties’ hebben bij de inzet van militairen en bij het vermijden van ‘collateral damage’. De Amerikanen hebben inmiddels
ondervonden dat ‘leaner and meaner’ kan leiden tot een tekort aan
(infanterie)soldaten.
Een verhuizing van mijn gezin naar Breda was niet nodig, want de staf van het
AOC stond op het punt naar Oldebroek te vertrekken. Inmiddels is het Chasséterrein ‘beplant’ met woontorens en werd de Kloosterkazerne een fraai staatscasino, zodat waarschijnlijkheidsberekeningen nog steeds een rol spelen op die
gewijde plek. En dan te bedenken dat de directeur van die Holland-casino’s,
Henk Kivits, de zoon is van een bekende vuurregelingsinstructeur.

Afgevuurd!
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Hoofdstuk 7: Drie ‘laatste’ functies 1992 – 1996
Hoofd sectie Externe Plannen (1992 – 1995)
In Breda startte ik met dossiers lezen en werd ingekwartierd. Dit had als ‘voordeel’ dat ’s avonds kon worden doorgewerkt; een vaste gewoonte die goed te
combineren was met een biertje in de mess rond 22.00 uur.
De herinneringen uit de vorige AOC-periode kwamen weer naar boven, maar
niet voor lang. Hoewel een groot aantal zaken reeds vertrouwd was, bleken er
inmiddels nieuwe taken aan de functie te zijn verbonden. Zo was in het kader
van de komende reorganisatie tot opleidingscentrum Vuursteun (OCVUST), en
van de behoefte aan meer projectofficieren, de majoor Doctrine niet (meer) ingevuld, zodat ik een deel van de artillerievoorschriften zelf moest actualiseren
en tevens namens de landmachtstaf projectofficieren mocht coachen.
Voorts werd ik lid van de Artillery Working Party van de NAVO en daardoor
onder meer belast met de standaardisatie van waarnemings- en artillerieverbindingsprocedures. Daarmee was de sectie een soort verlengstuk geworden van
LAS/Plannen, met als gevolg dat ik in feite twee ‘bazen’ had. De opleidingsplannen werden intussen in een afzonderlijke sectie ondergebracht.
Het werk kon worden gedeeld met twee majoors (de majoor ‘vacature’ niet
meegerekend), een tot twee kapitein(s), een adjudant, twee ROAG-vaandrigs
en twee burgermedewerkers. Bovendien werden naar behoefte project(onder)officieren toegevoegd op grond van een bdos-machtiging, al dan niet full-time,
waarvan majoor Wijdemans reeds aanwezig was in Oldebroek voor VUIST-1.
Een opsomming van de belangrijkste onderwerpen, geeft onderstaande indruk
van de uiteenlopende activiteiten van het sectiehoofd:
NAVO (Arty WP, voorzitter subwerkgroep Geautomatiseerde
berichtenwisseling, lezingen, etc.);
Voorzitter artilleriewerkgroep (AWG);
Voorzitter schootstafelcommissie (STC);
Voorschriften (artilleriedoctrine en -tactiek, optreden afdeling, optreden batterij, waarnemingsprocedures, terminologie);
Studies en planconcepten materieel (reorganisatie veldartillerie,
VUIST-2, artillerievervanging, vuursteun aan luchtmobiele
brigade, verschietbare mijnen, gepantserd waarnemingsvoertuig, etc.);
Voorzitter projectteam Artillerie-informatiedag;
Sectiehoofd, stafofficier en aanspreekpunt ten behoeve van functionarissen bij 1 Lk, LAS, DMKL, TNO, CvP, OCVUST, andere
opleidingscentra en ook de Belgische Artillerieschool;
Mentor projectofficieren (VUIST-1, RPV, waarnemerstrainer);
Docent (onder meer bij A- en B-cursus);
Deelnemer aan oefeningen en cursussen zoals de internationale cursus
voor hoofdofficieren van ‘alliierten ArtillerieVerbände’ in
Idar-Oberstein.
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In deze laatste artillerie(plannen)functie werd begonnen met de artilleriewerkgroep (AWG) te reactiveren. Voordat ik volledig was ingewerkt, verstreek een
aantal maanden en vertrok ook de sectie naar Oldebroek, waar we tijdelijk in
een legeringsgebouw werden ondergebracht. Daar kreeg de AWG al gauw te
maken met de Haagse opdracht aan het legerkorps om het reductieplan voor de
parate sterkte op te stellen in het kader van de opschorting van de dienstplicht.
Voor de veldartillerie kwam het eerste voorstel uit op ca. 1500 man beroepspersoneel (BOT en BBT), doch met hulp van de laatste parate veldartilleriegroepsstaf in ’t Harde brachten we het aantal terug tot de randvoorwaarde van
ongeveer 1200 man. Een pijnlijke inkrimping die eveneens gevolgen zou krijgen voor de mobilisabele eenheden. Momenteel lijkt die parate sterkte zelfs
gehalveerd te zijn.
Eén van de maatregelen was een complete reorganisatie van de brigade-afdelingen, teneinde een aantal vuurmonden te redden van afstoting en de vuurkracht van een afdeling te kunnen verdelen over twee, eventueel vier, doelen
gelijktijdig. Daartoe werden twee vuurmondbatterijen met elk twee zgn. vuurmondpelotons van 5 stukken ingevoerd; totaal twintig M109’s in de afdeling.
De vuurmonden kregen minimale parate bedieningen en voor al het beroepspersoneel op vredesfuncties moesten (nieuwe) mobilisabele functies worden
vastgesteld.
De nieuwe otassen werden in Den Haag geproduceerd, maar het
OCVUST was medeverantwoordelijk voor de onderbouwing ervan, de
bijbehorende verbindingsschema’s en de functiebeschrijvingen. Sinds
ik daar als kapitein mee te maken kreeg, waren de veelzijdige radioverbindingen een onovertroffen kwaliteit van ons vuursteunsysteem. De
internationale dimensie van artillerieverbindingen zou me nu de status
van ‘deskundige’ gaan opleveren.
De vergaderingen in Brussel, tenminste twee keer per jaar gedurende 4 - 5
dagen, brachten veel extra werk mee. Een complete herziening van artillerieprocedures werd opgestart, plus een uitbreiding van de AAP-6 (army administrative publication) over NAVO-terminologie en definities. Daarnaast werd
aan de Nederlandse vertegenwoordiger verzocht op korte termijn een studie uit
te voeren over de geautomatiseerde uitwisseling van ‘gestandaardiseerde‘ vuursteunberichten.
Als voorzitter van deze subwerkgroep werd ik niet alleen geacht een visie te
ontwikkelen met betrekking tot het required minimum level of interoperability,
maar tevens de geselecteerde informatie in het Engels te kunnen ‘coderen’ binnen zgn. berichten-formats, zodat computers de gecodeerde regels konden omzetten in data (en omgekeerd).
Het probleem van de internationale (cross-boundary) vuursteuninteroperabiliteit had twee dimensies. Er waren landen die voornamelijk
met mondelinge procedures werkten, zoals na de tweede wereldoorlog
binnen de NAVO vastgelegd, en landen die al een of meer fasen van
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automatisering achter de rug hadden, waardoor ze hun procedures
hadden kunnen of moeten aanpassen.
Het tweede probleemgebied had te maken met de diverse toekomstige
vuurregelingscomputers die in verschillende landen in ontwikkeling
waren, en de tactische niveaus waarvoor deze werden bestemd (batterij, afdeling, divisie-artillerie).
De betrokken landen - zoals de VS, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië,
Spanje en ook Frankrijk - hadden uiteraard als wens dat de berichtenformats zouden ‘passen’ in hun nationale systemen.
Dit betrof slechts het artilleriegedeelte van de problemen; er was evenwel méér.
De NAVO had berichtenformatteurs onder contract, die moesten zorgdragen
voor standaardisatie van alle geautomatiseerde berichtenwisseling, zodat ook
bevelen, inlichtingenrapporten en logistieke informatie door de computer konden worden ‘gelezen’. Tegelijkertijd hadden fabrikanten in de VS, Duitsland en
Groot-Brittannië reeds enkele eigen formats afgesproken - zonder een bruikbaar operationeel kader in beschouwing te nemen - en Frankrijk overwoog zich
bij hen aan te sluiten. Nederland was in dit opzicht niet belanghebbend en werd
daarom als neutraal beschouwd.
Waar ging het om. Indien bijvoorbeeld een waarnemer een vuuraanvraag zou willen verzenden via datatransmissie naar een artillerieeenheid van een andere nationaliteit, dan moest niet alleen zijn verbindingsmiddel interoperabel zijn (frequentie, crypto, software-/dataprotocol), maar ook de inhoud van zijn databerichten kunnen worden
omgezet in leesbare tekst (Engels of vertaald). Als dan regel C van het
bericht coördinaten (plaatsbepaling) bevat, dan moet niet alleen worden afgesproken of dit voor alle berichten in 8, 10 of 12 cijfers wordt
uitgedrukt, maar tevens of deze betrekking hebben op de doellocatie,
de dichtstbijzijnde eigen troepen of het hoekpunt van een rookscherm
resp. van het doelgebied voor een vuur met verschietbare mijnen. De
waarnemerspositie was daarbij niet van belang, evenmin als het onderscheid tussen de vuuraanvraag, vuuropdracht en het verzoek om extra
vuur.
En zo moesten eveneens de doelomschrijving worden gecodeerd, de
verlangde munitie of uitwerking, etc. Die codes mochten slechts één
betekenis hebben, ongeacht het type bericht; zoals melding munitievoorraad, inlichtingenrapport, aanvulling vuurplan, locatiemelding,
inzetbaarheidsmelding, vuuraanvraag, tactische melding, etc.
De genoemde drie landen hadden simpelweg de bestaande (primitieve) mondelinge berichten ‘geformatteerd’ zonder rekening te houden met de NAVO uitgangspunten, met de tactische omstandigheden waarin interoperabiliteit noodzakelijk was en met verschillende nationale uitzonderingen die op de artillerieprocedures waren toegestaan.
Dit had deze landen veel geld gekost en hun pressie was zo groot dat ik nood199

gedwongen een Britse officier tijdens een vergadering ervan beschuldigde dat
hij leugens vertelde, en bij een andere gelegenheid landen moest voorhouden
dat ze waren blijven steken in procedures van WO II. De tolken voor Frans
konden onze discussies soms amper bijbenen, vooral als het technisch werd.
Overigens hadden de Fransen een tactiek bedacht om onder eerdere
overlegresultaten uit te komen. Ze stuurden dan een andere vertegenwoordiger die zich niet gebonden achtte aan de instemming van zijn
voorganger. De Amerikanen lieten doorschemeren dat alles wat afweek van hun nationale standaarden toch niet zou worden toegepast...
Eerst moest worden aangetoond dat bestaande nationale oplossingen niet konden voorzien in de verlangde tactische interoperabiliteit. Daarna was de belangrijkste stap het vaststellen van het artillerieniveau waarop commandoposten
van verschillende nationaliteit via datatransmissie met elkaar moesten kunnen
communiceren. Dit bepaalde immers de aard van de informatie die nog relevant
kon zijn in een bericht.
En tenslotte moesten alle codes definities krijgen, die bij elk berichttype pasten.
Voorbeeld: als een waarnemer vuur aanvroeg bij zijn eigen vuursteuneenheid, dan kon hij een bepaalde gewenste munitiesoort vermelden.
Hij kende meestal het kaliber en de (globale) uitwerking van de beschikbare munitietypen. En het betrokken vuurregelingscentrum kende
de voorste posities van eigen troepen in die sector dan wel de geldende
veiligheidslijn.
Bij het verzoek om vuursteun aan een onbekende artillerie-eenheid van
een NAVO-partner, weet de waarnemer echter niet welke eenheid meestal vanuit een ander vak (cross-boundary) - met welke munitie
wordt aangewezen. Dus moet hij of diens artilleriecommandopost vermelden welke vuuruitwerking wordt verlangd, de kortste afstand tussen
het doel en eigen troepen, en na welk tijdstip de aanvraag of het verzoek automatisch vervalt (bijv. vanwege gevaar voor eigen troepen of
verwachte verplaatsing van het doel). Inschieten op het doel was onder
die omstandigheden eerder uitzondering dan regel.
De voorafgaande beslissingen die werden genomen betroffen het zoveel mogelijk afschaffen van bestaande uitzonderingen op de NAVO-procedures, en de
keuze van regiment/divisie-artillerie als het niveau voor de vereiste tactische
interoperabiliteit en technische ‘compatibiliteit’ van de communicatiemiddelen
en computers.
Het was immers ondenkbaar dat in de eerste fase van deze volstrekt nieuwe
interoperabiliteit, het VUIST-‘kastje’ van een Nederlandse waarnemer rechtstreeks met een Duitse afdelingscomputer zou kunnen communiceren. De computers voor het gekozen niveau waren bovendien het minst ver in hun ontwikkeling en hadden in beginsel geen (technische) vuurregelingstaak, maar hoofdzakelijk een artilleriegevechts-/vuurleidings- en communicatiefunctie.
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Vervolgens zijn vele vergaderingen gewijd aan bijna twintig berichten-formats:
in Rome, Larkhill en Brussel. Vaak twee stappen vooruit en weer één achteruit.
Daarbij werd opnieuw duidelijk dat bij de artillerievuursteun door alle landen
de NAVO-documenten en het Engels gebruikt moesten worden, zoals ook de
Belgen al jaren deden.
Dan was misschien eerder ontdekt dat er een schoonheidsfoutje zat in
onze standaard tactische opdracht ‘rechtstreekse steun’ aan brigadeartillerie-eenheden, mede veroorzaakt door de sterke Amerikaanse
invloed op de NAVO-terminologie.
Een tactische steunopdracht aan een afdeling kan alleen worden gegeven door de naasthogere commandant. Ook bij rs (direct support) aan
een US brigade, was dat de Amerikaanse commandant van de divisieartillerie, maar in Nederland stond de organieke brigade-afdeling in
beginsel onder bevel van de brigadecommandant. Dus ‘rechtstreekse
steun’ (rs) was daardoor in feite overbodig in een brigadebevel en zelfs
een beetje onzinnig.
Die koppeling met de bataljons van de brigade bestond immers al via
de waarnemers en liaisonofficieren en kon dus hoogstens in het divisiebevel worden bevestigd om aan te geven dat de artillerie-eenheid van
een reservebrigade (niet) tijdelijk bij een andere brigade was ingezet,
eventueel met een afwijkende tactische steunopdracht.
Formuleringen als ‘algemene steun aan de brigade (of aan de voorbataljons)’ of ‘rechtstreekse steun met één batterij aan het linker voorbataljon (of aan het divisieverkenningsbataljon)’ of ‘rechtstreekse
steun met een batterij aan de (verkennings)eenheid in het brigadeachtergebied’ hadden beter gepast in de beoogde taakstelling door de
brigadecommandant. Want in tegenstelling tot de manoeuvre-eenheden
werd aan de brigade-afdeling zelden opgedragen ‘hoe’ de vuursteuntaak uit te voeren. De inhoud van de bijlage Vuursteun of Artilleriesteun bij het bevel was min of meer standaard. Het bmr, wel/niet toestemming voor registratie/vuuropening, doelprioriteiten, zwaartepunt
voor de nabijsteun, de ligging van de veiligheidslijn, plus identificatieletter(s) en -nummers van de stellingen, vormden het hoofdbestanddeel.
De vereiste vuuruitwerking per doeltype, het gebruik van rook en fosfor, de inzet van ICM of verschietbare mijnen, de gwsb met behulp van
een radar, de vuursteuncoördinatie met CAS e.d. werden meestal aan
het inzicht van de steunende eenheid overgelaten. Ook daarin moest
via vernieuwde voorschriften verandering worden gebracht.
Bij ons had het begrip rechtstreekse steun soms meer de nevenbetekenis van
‘nabijsteun’ gekregen als tegenhanger van de gebruikelijke ‘algemene steun’
op divisieniveau, die veelal werd uitgevoerd als steun in de diepte en grondwapensysteembestrijding (gwsb). Dergelijke fijnslijperij was niet alleen nood201

zakelijk om verwarring - ook bij vertalingen - te voorkomen of het gebruik van
nationale termen (auf Zusammenarbeit angewiesen) met een specifieke betekenis te vermijden, maar vooral om de definitie van een term goedgekeurd te
krijgen door de NAVO-terminologen.
Dat misverstanden door een (vertaalde) formulering soms vervelende
gevolgen kunnen hebben, bleek tijdens een internationale stafoefening.
Een ‘geleende’ brigade werd door een Duitse divisiestaf terug onder
bevel gesteld bij de ‘vorige’ eenheid. Daarmee bedoelde men een
Nederlandse nevendivisie op de dezelfde flank als de brigade, maar
realiseerde zich niet dat de NL brigade aan hen was uitgeleend door
een andere Duitse divisie, inmiddels in reserve.
En zo werd door de brigadestaf in lower control onbedoeld het vertrek
uit de frontlijn voorbereid, althans op papier, zonder dat dit op het
Duitse operatie-oleaat te zien was. In werkelijkheid zou de vergissing
snel genoeg zijn ontdekt, na de nodige verwarring. Het is slechts een
voorbeeld, maar toch.
Hoe nationale doctrines een rol speelden bij de inhoud van begrippen, bleek uit
het Amerikaanse voorstel om de definitie van fire support dan wel fire power
aan te vullen met non-lethal weapons die een groot bereik hebben, zoals EW
(electronic warfare) middelen. Voor de aanvraag, planning, uitvoering en rapportage van verschietbare mijnenvelden moest een aparte STANAG worden
opgesteld teneinde alle landen op één lijn te krijgen.
Jammer genoeg waren er weinig mogelijkheden om die ‘ervaringen’ te delen.
Er bestonden wel geplande uren kadervorming, en wekelijks werd een sectiebespreking gehouden, maar doorgaans overheerste de dagelijkse werkdruk. De
samenwerking met de sectie Opleidingsplannen bleef te beperkt. Uiteraard was
nog steeds een officier aangewezen voor de werkgroep FINABEL-F, werd
voorts een pelotonsvoorschrift opgesteld en vond er begeleiding plaats van
TNO-onderzoek. Verder vroeg VUIST-1 aandacht, evenals andere projecten
zoals simulatoren en een RPV.
Het reizen werd enigszins verdeeld; zo belandde majoor Kelder eens
in Noorwegen ‘in the middle of nowhere’ in verband met een demonstratie van een nieuwe artillerie-opsporingradar.
Majoor Wijdemans reisde meerdere malen naar Israël omdat de Elbitcomputer niet aan de specificaties voor VUIST-1 bleek te voldoen.
Majoor Kluitmans deed FINABEL en werd zelfs voor enkele maanden
uitgezonden na ‘strootje trekken’. Kapitein Van de Pol ontsnapte als
VN-waarnemer aan de dood, toen in Bosnië een tankgranaat door de
muur kwam zonder te exploderen.
Larkhill bevindt zich op de Salisbury Plain: het bekende schiet- en oefenterrein
in Zuid-Engeland. Onze subwerkgroep logeerde daar in een paleisachtig landhuis met uitzicht op een ‘gazon’ van tenminste een kilometer lang. Stonehenge
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ligt in de onmiddellijke omgeving en in de dorpjes en stadjes zijn bouwwerken
uit de late middeleeuwen te zien. De pub- en bustijden zorgden ervoor dat de
lokale bevolking vroeg in bed lag.
’s Morgens word je daar gewekt door een moederlijke dame met een
kopje thee, en vervolgens kun je in een schitterende zaal het Engelse
ontbijt gaan genieten. Daarbij zijn er voldoende bedienden aanwezig,
maar die bedienen niet... Dus zelf bij de kok je roereieren met gebakken bacon of worstjes opscheppen en geroosterd brood halen; de bedienden ruimen alleen af, zodat je voor een nieuwe portie kunt gaan.
Tijdens een vergaderdag kwamen enkele officieren(?) in burger, uit het nabijgelegen Upavon, het aanbod doen de werkzaamheden van onze subwerkgroep
over te nemen. Ze hadden volgens eigen zeggen al goede vorderingen gemaakt
met de manoeuvre- en inlichtingenberichten. Hoewel ik het geheel uitermate
brutaal vond, hoorde ik hen beleefd aan en merkte op dat wij geen problemen
hadden met de berichten maar intern van inzicht verschilden over verstandige
NAVO artillerie-procedures. En daar was juist onze vuursteundeskundigheid
voor nodig om er uit te komen; dus ‘no, thank you’. Was de Britse interventie
wellicht de reden geweest ons in Larkhill uit te nodigen?
De Britten gaven het echter niet op en lieten een van hun mensen in Brussel de
mededeling doen dat ik met het aanbod had ingestemd! Overigens was dit niet
onze gastheer in Larkhill, die zich dan ook niets behoefde aan te trekken van
mijn verontwaardigde reactie. Daarna staakten ze hun pogingen.
De problemen achter de schermen waren voornamelijk van financiële
aard, maar hadden ook te maken met het zoeken naar (on)mogelijke
compromissen tussen bestaande systemen en procedures. De noodzaak
om voor automatische gegevensverwerking volledig nieuwe informatiebehoeftes te definiëren, was me op het ministerie al duidelijk geworden
en door de Amerikanen zichtbaar gemaakt in hun TACFIRE-systeem.
De aanpak door de subwerkgroep leidde er uiteindelijk toe dat ik in
Londen werd uitgenodigd om een lezing te geven.
Na een treinreis van Londen naar Salisbury was er nog ruim een uur over voordat ik zou worden afgehaald voor de autorit naar Larkhill. Daarom besloot ik
de stad in te wandelen en een terrasstoel in de zon uit te zoeken. De bagagekluizen waren echter verwijderd in verband met mogelijke aanslagen, evenals
de papierbakken. Onbeheerde bagage was altijd verdacht, dus had de loketbeambte een groot vertrouwen in mij toen hij beloofde op mijn spullen te zullen
passen. Rondkijkend in het oude centrum vielen twee dingen op: weinig bedrijvigheid en veel aandacht van bekenden voor elkaar. Even gezelligheid zoeken
in een pub of op een zomers grasveld, behoorde er tot het normale leefpatroon.
De fraaie officiersmess van Larkhill hing vol met historische schilderijen en er stonden schitterende zilveren voorwerpen, aandenken aan
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veldslagen en beroemde artilleristen. Het dikke fotoboek daarover Regimental Heritage - geeft een goed beeld van de indrukwekkende
geschiedenis van de Britse artillerie.
Hoe strikt tradities daar worden gehandhaafd, ondervonden we op een muziekavond in de open lucht, waarvoor vele civiele gasten uit de omgeving waren
uitgenodigd. Daar bijna niemand van ons de Engelse dress-code had begrepen,
werden onze tweekleurige kostuums onverbiddelijk afgekeurd. Onze begeleider
kreeg opdracht ons verder bezig te houden in de bar.
Op de terugreis had de werkgroep een overnachting in Londen gepland - in het
Union Jack hotel bij het Waterloo Station - zodat ’s avonds het centrum van de
stad kon worden verkend. De historische grandeur ervan heeft veel indruk op
me gemaakt, evenals de spontaniteit, de voorkomendheid en het ogenschijnlijke gebrek aan stress van de Londenaren.
Typerend was eens de corrigerende opmerking van een Londense taxichauffeur: no sir, you are a ‘sir’ and I am a ‘mister’.
Toen ik de volgende ochtend - vroeg gewekt door het nabijgelegen busstation
en remise - de stad in wandelde, werd een andere kant van die samenleving
zichtbaar: dementerende alcoholisten die onder bruggen en verkeersrotondes
woonden. Ze werden voorzien van koffie, soep en een praatje door liefdadigheidsorganisaties, maar hadden liever bier...
Ook in Brussel bleven de werkgroepen ’s avonds vaak bij elkaar, in ieder geval
om in het centrum te eten. Bij het verlaten van de Artillery Working Party door
een lid, werd soms in de chique Belgische officiersclub Prince Albert een afscheidsdiner gehouden.
Brussel is werkelijk een bruisende, maar ook romantische stad; niet te
vergelijken met Den Haag. De geruchten over maîtresses en andere
liaisons waren naar mijn indruk niet allemaal overdreven, met name
binnen de vele internationale gemeenschappen in Brussel. De vrouwen
zijn er niet alleen mooi en spannend, maar ook uiterst elegant.
Bij ieder werkbezoek meldde ik me eerst bij onze militaire vertegenwoordiging, mede om daar print- en kopieercapaciteit te reserveren, want de centrale
NAVO-faciliteit kende wachttijden en tijdens de productie raakten stukken
nogal eens door elkaar.
In het NAVO-hoofdkwartier waren de verschillende vergaderzalen en bureaus
van de landendelegaties al snel vertrouwd. De entree van de Amerikaanse delegatie is indrukwekkend, maar er binnengaan was niet voor iedereen weggelegd.
Nog onvriendelijker bleek de houding van sommige Turkse officieren: wantrouwend, weinig coöperatief, zelden een inhoudelijke bijdrage, en soms gedoe
bij de aanwezigheid van een Griekse vertegenwoordiger. Turkije maakte op mij
de indruk uitsluitend vanwege nationale belangen lid van de NAVO te zijn, en
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zich voornamelijk bezig te houden met gesubsidieerde infrastructuurprojecten
voor Turkije.
De communicatie met Turkse, Griekse en Italiaanse officieren verliep
vaak moeizaam, vanwege taalproblemen of gebrek aan dossierkennis.
De ervaren Italiaanse vertegenwoordiger in de automatiseringssubwerkgroep was een positieve uitzondering op deze regel, en bovendien
een prima gastheer. We vergaderden in de artillerieschool in Rome en
werden onder meer gebriefd over de ontwikkeling van een batterijvuurregelingscomputer. Het was tevens het afscheid van deze kolonel
uit de actieve dienst, hetgeen volgens goed Italiaans gebruik gepaard
ging met een titulaire bevordering...
Tijdens dergelijke vergaderweken was het hard werken; ook voor de tolken in
Brussel, die soms overuren maakten. De Franse vertegenwoordiger eiste altijd
een vertaling van het Engels en het heeft me enkele doosjes Brusselse bonbons
gekost om de NAVO-dames voor hun inspanningen te belonen. Agendapunten
waarvoor ik verantwoordelijk was, inclusief de activiteiten van de subwerkgroep, vereisten een grondige inhoudelijke voorbereiding, beheersing van de
terminologie, discussievaardigheid in een vreemde taal en verslaglegging in de
avonduren. Op vrijdag werden dan alle deelverslagen samengevoegd, verspreid
en besproken.
Aan het einde van een werkdag vonden soms ‘borrels’ plaats, georganiseerd door een delegatie of door lobbyisten van de industrie.
De borrels van de permanente vertegenwoordigingen werden soms zo
druk bezocht, dat ze in een van de brede gangen moesten worden gehouden. Amerikanen en Canadezen bleven enigszins afstandelijk, tenzij
een nationale industrie onze gastheer was.
Enkele bekende artilleristen - thans generaal (b.d.) - hebben in het NAVOhoofdkwartier gewerkt, maar er bestond inmiddels ook een planningstaf bij de
WEU. Toen onder meer een Russische waarnemersdelegatie bij de NAVO
werd ondergebracht, was duidelijk hoe snel de wereld veranderde. Alle werkgroepen moesten een lijst maken van de documenten die vrijgegeven mochten
worden voor ‘Russische ogen’. Welke documenten de NAVO daarvoor in ruil
kreeg, is me niet bekend.
Na enige tijd werd me gevraagd of ik beschikbaar was voor het voorzitterschap
van de Arty WP. Hierop kon ik slechts antwoorden dat onze landmachtstaf er
over moest beslissen, omdat het afhankelijk was van mijn volgende functie. De
voorzitter vertegenwoordigde namelijk geen land, maar werd geselecteerd uit
kandidaten die meestal werkzaam waren in (internationale) operationele staven.
Op grond van mijn lijst aan functies, waarderingen en goede beoordelingen, was ik onverwacht bij de DPKL uitgenodigd en kreeg daar van
kolonel Kruijthof de officiële mededeling in aanmerking te komen voor
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kolonelsfuncties. Hier kwam een speciale commissie aan te pas, waarvan de samenstelling mij niet bekend werd gemaakt.
Over interssante ontwikkelingen werden door de landen presentaties gehouden
tijdens de vergaderingen van de Arty WP, waarvan ik enkele voor mijn rekening nam onder meer over vuursteuncoördinatie.
Voorts had TNO een nieuw letaliteitsmodel voor artillerievuur ontwikkeld ten
behoeve van munitie-evaluatie, schadeberekening voor (on)gepantserde puntdoelen, uitwerkingstabellen en geautomatiseerde doelanalyse. De tijd van een
‘standaard-concentratie’ met drie maal snelvuur (uitwerkingvuur van drie afdelingslagen) was voorbij. De bestaande Amerikaanse ‘effects tables’ werden met
onze uitkomsten vergeleken. In een presentatie daarover stelde ik de relaties
aan de orde tussen de standaard doeltypes, de explosieve ‘compound’ in de
brisantgranaten HE, het kaliber en de grootte van een vuureenheid, het gebruik
van ICM (improved conventional munitions) of van een nabijheidsbuis, en het
aantal benodigde schoten/lagen voor een bepaalde gewenste uitwerking.
De nabijheidsbuis verving de tijdbuis voor het verkrijgen van springpunten vlak boven het maaiveld met een gunstiger scherfpatroon.
Vanuit de VS waren zelfs civiele deskundigen aanwezig voor een
discussie over eventuele vervolgstappen.
Maar het echte probleem was aan tactische commandanten duidelijk te
maken wat de gevolgen waren, uitgedrukt in munitieverbruik, van hun
eis of wens om bepaalde (oppervlakte)doelen met prioriteit te ‘onderdrukken’, te ‘neutraliseren’ of ‘definitief’ buiten gevecht te stellen.
De NAVO-werkzaamheden vormden slechts één aspect van mijn taken; er was
meer. Over de reorganisatie van de artillerie en de benodigde vuursteun voor de
luchtmobiele brigade had ik pittige discussies met Henk Oberink. Daarnaast
werden de tactische artillerievoorschriften grondig herschreven, vele planconcepten verdedigd en een nieuwe TNO-studie opgestart. En verder vroegen de
schootstafelcommssie en het ballistische (modified) point-mass model voor
kogelbaanberekeningen aandacht.
Het planconcept over VUIST-2 voor de niveaus van divisie-artillerie en
brigadestaf, ging ervan uit dat er altijd artillerie-eenheden op divisieniveau zouden blijven. Inmiddels is dat voltooid verleden tijd en zijn de
doelopsporingsbatterijen met gwsb-radars en RPVs opgenomen in een
divisie-ondersteuningsbataljon ISTAR (intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance).
De cursussen in Idar-Oberstein waren een echte belevenis. Daar werd intensief
nagedacht en informatie uitgewisseld over moderne vuursteunconcepten, automatisering, interoperabiliteit, doelopsporing en munitie-ontwikkelingen. Zelfs
de ijzeren wet ‘artillerie is nooit in reserve’ werd er ter discussie gesteld. Daar
ontmoetten we ook de eerste artillerie-officieren van de voormalige DDR en
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werden de mogelijkheden van gezamelijke opleidingen besproken.
Het leidde tot een voorstel om Nederlandse officieren te laten deelnemen aan
bepaalde reguliere Duitse cursussen. Tevens bracht het ons tot het voornemen
om de ‘vergeten’ artillerie-informatiedag weer inhoud te geven en ter gelegenheid daarvan een plannenbundel te verspreiden. Deze bundels konden dubbelzijdig worden gedraaid op automatische kopieermachines in Apeldoorn, mits
de benodigde dozen papier werden aangeleverd. Toen ik ze kwam ophalen
bleek het om bijna een hele pallet te gaan met twee maal zoveel dozen als voorzien. Men had voor het gemak ‘dubbelzijdig’ maar genegeerd...
Die informatiedag voor artilleristen werd gekoppeld aan Open dagen
op het OCVUST. Een aantal VIPs (artilleriegeneraals) ontbrak echter,
omdat ze per abuis niet ‘functioneel’ waren uitgenodigd door de commandant van het OCVUST.
Alle inspanningen leverden een gezamenlijke waardering op voor de sectie,
doch aan mij werd op de verjaardag van de Artillerie (11 januari 1994) nog een
bijzondere beloning uitgereikt door de Wapenoudste; de artillerielegpenning
met inscriptie ‘IJverig, Bekwaam en Hardnekkig’. Te danken aan overste De
Konink die de voordracht had ingeschoten bij generaal Bos. Daarmee maakte
deze laatste tegenover mij veel goed voor zijn afstandelijke houding als legerkorpsartilleriecommandant.
De nieuwe structuren gingen gepaard met andere benamingen en begrippen. De bataljonsliaisonofficier heette voortaan bataljonsvuursteunofficier, en NAVO of US termen voor doelopsporing, -selectie en
bestrijdingsacties, en voor vuursteuncoördinatiemaatregelen, vonden
eindelijk ingang. Voorst waren er discussies over het verschil tussen
een vuureenheid (fire unit) en vuursteuneenheid, vuurleiding en vuurregeling, en over de vraag of de veldartillerie tot de gevechts- of
gevechtssteuneenheden behoort. De NAVO-termen waren hier altijd
vertaald, hetgeen ik als een groot bezwaar zag.
Onder invloed van de VN-uitzendingen werden tientallen Engelse termen geïntroduceerd, plus een bureau Lessons learned (inmiddels weer
opgeheven), secties CIMIC en de School voor Vredesmissies opgericht.
Het OCVUST trachtte mee te denken door middel van informeel overleg met de hoofden Plannen van andere opleidingscentra en door een
onderzoek naar alternatieve wijzen van optreden.
Het VS 6-20 (Tactiek artillerie) werd volledig herschreven en kreeg
onder meer een bijlage over vuursteun aan crisisbeheersingsoperaties.
Artilleriebulletins behandelden diverse onderwerpen in aanvulling of
vooruitlopend op (wijzigingen in) voorschriften.
Nadenken over de beveiliging van waarnemingssystemen, observatieposten en lopende of rijdende patrouilles met behulp van artillerie,
bracht beelden uit Vietnam weet tot ‘leven’. Verspreide opstellingen
met elk twee of drie ingegraven vuurmonden die zonodig rondom vuur
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konden uitbrengen, bestreken een zeer groot gebied. Ook het vermijden
van ‘collateral damage’ in bewoonde streken en oorden kreeg steeds
meer aandacht. De bestaande precisiemunitie die de KL (nog) niet had
aangeschaft, kon daarbij goede diensten bewijzen. Maar uiteindelijk
koos Defensie voor het ontplooien van luchtstrijdkrachten. Het VNdebacle in Bosnië zorgde even voor de ontnuchtering, zodat in Kosovo
wél een batterij werd ingezet. Voorts worden in Afghanistan - naast
enkele vuurmonden - straaljagers of helicopters gebruikt om ‘warlords’ en terroristen te bestrijden, totdat die een Stinger-raket afvuren.
Steun aan oefeningen, zoals van de 43e Gemechaniseerde brigade, en deelname
aan een cursus naval gunfire support in Den Helder, zorgden voor de nodige
‘buitenlucht’. Vanuit mijn werkkamer kon ik wel regelmatig de tennisballen
horen ketsen, maar van meedoen kwam weinig. Individueel hardlopen in de
bossen en de jaarlijkse physical fitness test bestreden de gevolgen van een
zittend bestaan, althans dat dacht ik, totdat een hindernisbaanparcours me tot
voortschrijdend inzicht bracht.
Hoewel mijn ijzeren conditie geleidelijk verleden tijd werd en een
leesbril zelfs onmisbaar was geworden, werkten de grijze cellen nog
naar behoren. Een paar lessen en discussie over de nieuwe doctrines
en materieelontwikkelingen bij elke officierscursus gaven telkens de
nodige voldoening. Bij een gehoor van reservisten eindigde een voordracht zelfs met applaus; voor het eerst in jaren voelde ik weer iets van
verlegenheid. Alle hartelijke bedankbrieven uit die decennia heb ik
zorgvuldig bewaard, hoewel ik zelden een antwoord stuurde. Mijn
grote waardering voor complimenten bleef te dikwijls onuitgesproken.
De vergaderingen van de AWG vonden meestal plaats in de Boy’s room van de
officierskantine en resulteerden in uitgebreide verslagen en diverse acties.
Sommige deelnemers waren niet altijd gelukkig met de schriftelijke weergave
van hun standpunten en een enkele keer maakte ik het inderdaad te bont. De
waarheid dient niet automatisch het beoogde doel, en Haagse staven hadden
bovendien hun eigen prioriteiten. Mijn overvolle werkagenda dwong me echter
om vooruitgang te blijven boeken en ik toonde soms te weinig geduld met
frustrerende vertragingen.
De drachtvergroting die met name voor de vuurmondartillerie noodzakelijk was, kon niet worden gerealiseerd door verdergaande modificaties zoals langere schietbuizen en grotere ladingen. Na de ontwikkeling van lading 8(+) kwamen de ‘modulaire’ ladingen in beeld, met
name geschikt voor volledig geautomatiseerde systemen. Een probleem
ontstond bij de ingenieuze doch kwetsbare onderdelen van doelzoekende pantserbestrijdingsprojectielen en verschietbare mijnen, die niet
bestand bleken tegen de zeer hoge versnelling nodig voor een grote
dracht. Hiervoor kon alleen de MLRS-raket een oplossing bieden.
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Het deels mislukte M114/39 project waarvoor ook de Noren belangstelling hadden, toonde verder aan dat volledig nieuwe kanonsystemen
benodigd waren om een afstandbereik boven 30 km te realiseren met
een hoge vuursnelheid. Daarmee zou de moderne veldartillerie een
geduchte ‘concurrent’ kunnen worden voor CAS met vliegtuigen. De
kosten waren echter aanzienlijk en de technische problemen eveneens.
Daarom werd de optie van een gevechtsdrone (onbemand vliegtuigje
met explosieve lading) eveneens bestudeerd.
De situatie met twee ‘bazen’ leidde wel eens tot verbale confrontaties, omdat ik
me bijna persoonlijk verantwoordelijk voelde voor de verdere modernisering
van de artillerie en het vastleggen van ervaringslessen. Dat ‘Den Haag’ niet
meer van plan was aan grootschalige gevechtsoperaties deel te nemen, drong
niet voldoende tot mij door. Op dat punt werd ik misleid door de voortvarende
oprichting van de 11e Luchtmobiele brigade en het 1st GE/NL Corps, de
Nederlandse deelname aan de MND-C (multinational division - central) en
door de LDP-serie (landmachtdoctrinepublicaties). Bovendien leverde Nederland een bijdrage aan de snel-inzetbare interventie-eenheden van de VN: de
Shir-brigade (stand-by forces high readiness).
De Shir-brigade was een initiatief van enkele ministers van Buitenlandse Zaken, waaronder minister Van Mierlo, na het VN-debacle in
Rwanda waarbij reeds de onduidelijke bevelsstructuur én de dubieuze
rol van de heer Annan zichtbaar werden. De Canadese VN-commandant heeft zijn bittere ervaringen gepubliceerd. Het multinationale
hoofdkwartier van de brigade kwam in Denemarken met de bedoeling
snel een VN-interventiemacht beschikbaar te hebben bij een (dreigend)
gewapend conflict. De NOV-werkgroep waarvan ik secretaris was,
stelde een evaluatie van deze Shir-brigade op: het rapport ‘Sneller
reageren’. Tot dusver is de brigade nooit ingezet geweest.
Intussen oefenden onze verse luchtmobiele infanteristen met vrachtcontainers en, later, nagemaakte helikopterframes om het in- en uitstijgen te leren. Bij de DMKL zou ik dergelijke modellen persoonlijk
overdragen aan de brigadecommandant, compleet met geluidsinstallatie en een tape met propellergeluiden. Helaas maakte dat minder
herrie dan ‘echt’.
In de voorbije jaren hadden zich in het ASK/OCVUST vele veranderingen
voorgedaan, met name in de vorm van nieuwe onderhoudsloodsen, garages,
legeringsgebouwen, praktijkruimtes, een lesgebouw, evenals renovaties van het
stafgebouw en de officierskantine. Ook het oude instructeursgebouw met de
‘SROA-kantine’ werd fraai gerestaureerd en het artilleriemuseum opnieuw
ingericht. De sectie verhuisde naar het gerenoveerde stafgebouw van het OCVUST dat een modern embleem kreeg.
De automatisering verbeterde met behulp van Apple-computers en een printnetwerk. De mogelijkheden van computerondersteund onderwijs en simulatie le209

ken bijna onbeperkt. En de jaarlijkse toewijzing van artilleriemunitie voor
schietoefeningen daalde navenant. Het politieke ‘vredesdividend’ liet weinig
ruimte voor een verdere ontwikkeling van de grondgebonden vuursteun.
In enkele landen werden bij moderne vuurmondontwikkelingen de vertrouwde rupsonderstellen vervangen door een gemotoriseerd en vaak
lichtgepantserd wielonderstel, waardoor een andere tactische mobiliteit en betere luchtvervoerbaarheid ontstonden. Frankrijk had eerder
een (lichte) tank op wielen gebouwd, maar voor mobiele veldartillerie
waren met name Tsjechië en Zuid-Afrika interessant.
Het Duitse LARS had al wielen en voor het MLRS werd door de Amerikanen een wielversie overwogen (HIMARS). De RDM ontwikkelde
een 105 mm vuurmond op vrachtwagenonderstel, en ook het Finse gepantserde VN-voertuig Patria en het nu in te voeren verkennings- en
(artillerie)waarnemingsvoertuig Fennek hebben wielen..
Op basis van de lopende VN-missies en Amerikaanse ervaringen in Vietnam,
werd al een andere inzet van onze artilleriesystemen bepleit ter ondersteuning
van peacekeeping-operaties. Actueel genoeg werd tegelijkertijd nagedacht over
de vuursteun aan een link-up operatie, indien grondtroepen diep in ‘vijandelijk’
gebied een (luchtgelande) eenheid moesten bereiken, versterken of aflossen.
Dat dit ook een realistisch scenario kon zijn bij een exit-operatie en zelfs bij de
Srebrenica-enclave, werd aanvankelijk door weinigen onderkend.
De Britten wisten dit uit ervaring, evenals de Fransen, doch hadden geen toestemming gekregen hun meegebrachte vuurmonden te ontschepen en in Bosnië
te ontplooien. Uiteindelijk werd er wel een soort ‘extraction force’ of QRF
(quick reaction force) geïmproviseerd, maar niet ingezet tijdens het Srebrenicadrama. Het belang van zware wapens en ‘groen’ optreden werd in toenemende
mate duidelijk en leidde tot Canadese tanks en tenslotte zelfs Franse artillerie
bij Sarajevo. De Britse filmserie Warriors geeft een indringend beeld van de
machteloze VN- missie in Bosnië.
Een zgn. exit-operatie, ook wel genoemd ‘extraction’ (operationele
evacuatie) indien sprake is van gevechtsomstandigheden, houdt in dat
een militaire eenheid uit een (bedreigd) inzetgebied wordt teruggenomen; zonodig met luchttransport dan wel onder bescherming door
grondtroepen, luchtsteun, gevechtshelikopters, (lichte) artillerie, etc.
Daartoe kan het noodzakelijk zijn een min of meer veilige ‘corridor’
door vijandelijk gebied te realiseren, waarlangs de eigen eenheden,
maar ook vluchtelingen, NGO’s, bevoorradingskonvooien of transporthelikopters zich kunnen verplaatsen.
Het indelen van lichte (getrokken) artillerie bij onze luchtmobiele brigade zou
het uithoudingsvermogen tot het arriveren van versterkingen aanmerkelijk kunnen verbeteren en de inzet van transporthelikopters helpen beveiligen door het
uitvoeren van SEAD (suppression of enemy air defense).
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Naar aanleiding van het citaat in een dagblad, uit een journalistiek telefoongesprek nadat op een markt in Sarajevo een onbekend (mortier)projectiel was
geëxplodeerd, werd ik door de landmachtstaf ontboden om een toelichting te
geven op de mogelijkheden van de mortieropsporingsradar. Vervolgens vertrok
op betrekkelijk korte termijn een gedeelte van een opsporingsbatterij naar de
berg Igman bij Sarajevo, waar werd samengewerkt met onze mariniers die over
mortieren beschikten, en een Franse artillerie-eenheid met GCT-vuurmonden.
Niet alleen mijn viertalige vuursteunwoordenboek kwam daarbij goed van pas,
maar ook een verouderd voorschrift over het analyseren van explosietrechters.
Deze trechters ontstaan bij de inslag van een artillerie- of mortierprojectiel en
kunnen met eenvoudige hulpmiddelen iets zeggen over de globale richting naar
de vuurmond en over het kaliber. Door inslagmetingen op verschillende plaatsen kan een ‘insnijding’ worden verkregen, waarmee de vurende partij in ieder
geval bekend is en tevens de (onnauwkeurige) positie van de betrokken vuurmond, mortieren of batterij.
Met een radar kon echter onmiddellijk worden voldaan aan de VN-voorwaarde
dat alleen ‘smoking guns’ mochten worden bestreden. De stellinglocatie van
waar een (vijandelijk) projectiel werd afgevuurd, was al berekend voordat dit
projectiel de grond raakte...
Achteraf zou het militaire ingrijpen door de VS wellicht niet nodig zijn
geweest, indien de Europese landen eerder wat meer moed en besluitvaardigheid hadden getoond. Helaas lijkt die les niet geleerd, zoals de
geschiedenis zal kunnen uitwijzen met betrekking tot Irak, Soedan en
Afghanistan.
De commandant van het COKL (commando opleidingen KL) was generaalmajoor J. de Kleijn die de Turkse bevelhebber zou begeleiden bij diens bezoek
aan het OCVUST. Daarbij werden drie bijzondere aspecten ingebracht: de beveiliging, voertaal en deelname van elementen van de luchtdoelartillerie.
Die beveiliging omvatte onder meer het verplaatsen per helikopter en de aanwezigheid van body guards met tassen waarin zich vermoedelijk geen tennisrackets bevonden.
De voertaal zou volgens generaal De Kleijn het Frans moeten zijn. Allerlei
korte briefings werden daarom zo goed mogelijk voorbereid en voor de uitleg
bij een prtl (pantserrups tegen luchtdoelen) was een korporaal van Turkse afkomst aangewezen. Onze presentaties waren wellicht niet heel geweldig in de
ogen van generaal De Kleijn die zelf de Franse krijgsschool had gevolgd, maar
achteraf bleek dat onze Turkse gast uitstekend Engels verstond...
Door de irritatie die de rol van loopjongen voor de uitstapjes van
generaals bij mij opriep, vroeg ik me af wat het belang kon zijn van
vriendschappelijke contacten met een toekomstige chef van de Turkse
defensiestaf. Weliswaar had ‘Hembrug’ (EMZ) indertijd de productiestraat voor artilleriemunitie aan Turkije verkocht, maar daarbij speelde al de vrees dat er ICM tegen de Koerden gebruikt kon worden.
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Reizen van generaals door Europa en naar de VS, brachten onnodige
kosten met zich mee, die vooral te maken hadden met de gebruikelijke
tegenuitnodigingen. Sindsdien is er bij de overheid weinig veranderd.
Het totale aantal vliegtickets dat jaarlijks door Den Haag, de provincies en door gemeentebesturen bij de KLM wordt besteld, blijft een
zorgvuldig bewaard geheim.
Als garnizoenscommandant zou ik zelf verantwoordelijk worden voor
ceremoniële ontvangsten, bijvoorbeeld op het vliegveld Valkenburg, en
voor diners in de Pr.Julianakazerne. Het was in ieder geval wat bescheidener dan bij het ministerie.
Bij een ander bezoek van de commandant van het COKL aan het OCVUST
sneed ik het onderwerp bureaucratie aan. We kenden elkaar uit de Seedorf-tijd
toen het rangsverschil nog minder groot was. Hij toonde zich niet erg blij met
kritiek op zijn eigen staf waar miljoenen werden verspild aan een voortslepend
automatiseringsproject en tevens een uitgebreide - tamelijk onzinnige - orgaanen functiebeschrijvingsoperatie was geïnitieerd, waarvan de zeer gedetailleerde
resultaten in de vorm van stapels papier in een archiefkast verdwenen. Aan het
einde van het gesprek kreeg ik de indruk geen commandant van het OCVUST
te kunnen worden, zolang deze generaal commandant van het COKL was.
Hoewel ik me bewust was van het netwerk tussen generaals, soms door
familiebanden, geloof ik niet dat het enige invloed heeft gehad op de
latere afwijzing van mijn sollicitatie. Inmiddels was generaal G.
Roozendaal op die COKL-functie benoemd, en ik achtte hem onbevooroordeeld.
Uiteraard was dit niet mijn enige sollicitatie, maar er kwam weinig respons.
Soms tot mijn ongenoegen werd ik daarbij door jongere collega’s gepasseerd,
die mij nauwelijks bekend waren, of die ik nooit had ontmoet bij oefeningen
dan wel op zware functies in Den Haag had aangetroffen.
Toen voor de vacature van plaatsvervangend brigadecommandant in Seedorf
een jongere KMA-collega werd aangewezen, die niet eerder in het buitenland
had gediend, begon ik te vermoeden dat er in mijn personeelsdossier brieven
zaten waarvan de inhoud mij niet bekend was. Vervolgens schreef ik een bezwaarschrift over deze functietoewijzing en vroeg inzage in mijn dossier. Het
bezwaarschrift werd afgewezen, maar het dossier mocht ik ‘inzien’.
De DPKL-functionaris die mij het dossier slechts toonde, beweerde dat het niet
was geschoond, maar dat in een bepaalde beoordeling een opmerking was gemaakt over eigengereidheid. Ik vroeg hem of het die beoordeling uit het verleden betrof, waarover de beroepscommissie mij in het gelijk had gesteld. Daarna
werd de sfeer onvriendelijker, omdat mijn gesprekspartner probeerde duidelijk
te maken dat die opmerking de belangrijkste reden zou zijn voor het telkens
uitstellen van de toegezegde bevordering.
Ik kon zijn verhaal nauwelijks geloven en verzekerde hem dat dit aanleiding
voor mij was om opnieuw in beroep te gaan, mede gezien latere uitstekende
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beoordelingen en de geringe(re) waarde die bij de bestaande sollicitatie- en
functietoewijzingsprocedure aan oude beoordelingen werd toegekend. Bovendien was mijn hele dossier reeds geëvalueerd en had tot de conclusie ‘zeer
bekwaam en geschikt’ voor een kolonelsfunctie geleid.
Het beroep werd door de rechter na ‘marginale toetsing’ van de bestreden beslissing afgewezen. Hij maakte wél een kritische slotopmerking over de gehanteerde criteria voor bevordering. Deze gang van
zaken had weinig invloed op mijn werk en motivatie, doch meer op
mijn nachtrust. Wie waren die onbekende(?) ‘tegenstanders’ en hoe
kon ik hen ontmaskeren? Gesprekken met enkele generaals leverden
niets concreets op.
Aan het einde van mijn termijn van drie jaren weigerde ik om zelf nogmaals
voor een (vijfde) overstefunctie te opteren. De DPKL plaatste me in goed overleg in De Haag als projectofficier en commandant van het nieuwe garnizoen dat
de provincie Zuid-Holland omvatte. Daarmee eindigde mijn loopbaan als veldartillerie-officier, ondanks het feit dat ik op papier nog even een functie kreeg
toebedeeld als tijdelijke commandant van de 107e Afdeling toen deze mobilisabel werd gesteld en vervangen door de 154e Afdeling. Van deze afdeling
was al geruime tijd één batterij paraat, uitgerust met de getrokken FH70.
Zoals eerder vermeld, werd vervolgens de eenheid waarbij ik als luitenant was begonnen: de 14e Afdeling, eveneens in ‘t Harde paraatgesteld en ingedeeld bij de 43e Mechbrig (gemechaniseerde brigade) de voormalige 43e Pantserinfanteriebrigade - in Havelte.
Waarom de 43e Afdeling niet werd heropgericht, was me onduidelijk.
Ten afscheid schreef ik een nostalgische bijdrage voor het OCVUST-blad
Team en voegde me na verloop van tijd voor de laatste keer in een veldoefening met troepen van de 101e Divisieveldartilleriegroep. Samen met overste C.
Pieters, een vertrouwde en toegewijde collega, ‘vochten’ we nog één maal een
scenario uit de Koude Oorlog, schreven een dik verslag met aanbevelingen, en
trachtten daarmee praktische kennis en ervaring over te dragen.
Garnizoenscommandant (1995 – 1996)
Na het eerste gesprek met de Regionaal Militair Commandant - West, kolonel
Vinkenburg, kon ik me enigszins verzoenen met de functie als garnizoenscommandant Den Haag. Deze naam was verwarrend omdat er al een militaire gouverneur van de residentie bestond, en mijn verantwoordelijkheid zich uitstrekte
tot de gehele provincie Zuid-Holland. Mijn directe chef die ik reeds kende uit
de periode bij de landmachtstaf, bevond zich met zijn staf in Utrecht en liet in
ons gesprek doorschemeren dat de zwaarste van de op te richten garnizoenen,
zoals Den Haag, mogelijk een kolonelscommando kon(den) worden. Deze
optie leek me niet onlogisch gezien mijn benoeming, terwijl zich in Den Haag
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al een volledig ingewerkte overste bevond, die tijdelijk mijn plaatsvervanger
zou blijven. Voorlopig ging ik ervan uit dat het echt de laatste functie was, mits
ik de extra taak als projectofficier tot een goed einde bracht.
Het garnizoen moest worden opgericht uit restanten van de voormalige
PMC-staf (provinciaal militair commando), de Facilitaire dienst van
de KL, elementen van het CVKL (commando verbindingen KL) waaronder de postdienst voor het Koninklijk Huis, de groep militair ceremonieel van het ministerie, de kazernecommando’s met hun keuken- en
kantine-organisaties, het bewakingspersoneel, een aantal voertuigen,
het museum in Delft, een verificatiegroep van de militaire administratie, een beheers- en instructiegroep van de Nationale Reserve (NatRes), een opleidingscentrum voor BHV (bedrijfshulpverlening), een
schietbaan met personeel, en met extra staffunctionarissen zoals een
controller, etc.
Een deel van het burgerpersoneel mocht ik zelf aanstellen, terwijl andere functies door de DPKL werden gevuld, na sollicitatiegesprekken. Intussen moesten
alle activiteiten gewoon doorgaan, terwijl er ook personeel naar elders werd
overgeplaatst. Daarnaast had ik een aantal representatieve taken en werd betrokken bij het operatieplan voor een eventuele koninklijke begrafenis.
De nieuwe organisatiestructuur van een garnizoen werd vanaf het begin als onhandig aangemerkt. Bijna alle bevoegdheden moesten worden gedeeld met de
staf in Utrecht, maar ik kreeg toch een eigen controller-organisatie alsof het
garnizoen autonoom zou worden. Een belangrijk deel van de facilitaire contracten - energie, schoonmaak, vuilafvoer, storingen, verhuizingen - was ondergebracht bij de zelfstandige FDKL (facilitaire dienst KL) die eveneens gereorganiseerd moest worden.
De FDKL hield zich verder bezig met de kopieerafdeling van de
Frederikkazerne, met het beheer van alle (uit)geleende kunstvoorwerpen bij de KL, de ondersteuning van ministeriële diensten, verbouwings- en onderhoudsplanningen, de interne technische dienst, ondersteuning van militaire attachés onder meer op het gebied van kantoorinrichting, met arbo, milieu en BHV/brandbestrijding (inclusief opleidingen en oefeningen), alle kleine reparaties en installaties (airco’s),
storingsdiensten en vele andere facilitaire snippers (zgn. safe houses,
bunkers, kledingmagazijnen, intern transport), evenals met ‘lokale’
verhuizingen.
Het ging niet alleen om garnizoensgebouwen, personeel, materieel en financiën; er moesten otassen komen met bijbehorende functiebeschrijvingen, een
beleggingsplan voor de infrastructuur, nieuwe keukens, kantines, werkruimtes,
beveiligingsinstallaties, alarmerings- en calamiteitenregelingen, trekkingsrechten en jaarcontracten met de ‘afnemers’ van veelsoortige garnizoensdiensten,
vaste orders, en de ondersteuning van een US staf in Capelle aan de IJssel.
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Voorts werden nieuwe kazerne’gebruikers’, afslankingen en interne verhuizingen (voor de geestelijke verzorgers, Sectie Militaire Geschiedenis, telefooncentrale, Nationale Reserve, DMKL, en het moderne operatiecentrum van de
Operationele staf) ingepast. Overtollig materieel moest worden ingeleverd, en
de technische en fysieke beveiliging verbeterd. Binnen een jaar tijd werd er in
samenwerking met de projectofficieren in Gouda, de DPKL, de staf van RMCWest, collega-garnizoenscommandanten en de eigen functionarissen veel werk
verzet.
Alle landmachtkazernes, opslagplaatsen, bunkercomplexen met verbindingsapparatuur en kantoorgebouwen vielen onder de beheersverantwoordelijkheid
van het garnizoen. Overleg met LAS/Infra, DGW&T (dienst gebouwen, werken en terreinen), de gebruikers (inclusief marine, KMar en museumstichting)
en oude/nieuwe commandanten van de kazernes, vond regelmatig plaats.
Daarnaast werden incidentele contacten onderhouden met de C3I-Agency van
de NAVO (met een technisch laboratorium naast de Alexanderkazerne), de
stichting die de jaarlijkse dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte organiseert, de (militaire) schietverenigingen die gebruik maakten van de schietbaan,
een bezwaarcomité van omwonenden, enkele militaire en civiele autoriteiten,
en met de mess-besturen.
Mijn eerste kennismaking met een aantal burgemeesters uit de regio,
was tevens de laatste. Deze gewoonte uit het PMC-tijdperk had geen
functie meer. Ook de ondoordringbaarheid van het oude MILVA-kamp
was afgeschaft; mannelijke militairen waren op de benedenverdieping
ingekwartierd en de dames boven. Zelfs de grote oorlogsbunker bij de
Pr.Julianakazerne had zijn functie verloren, terwijl elders nieuwe
operatiekamers en een bunker onder het ministerie werden ingericht
om onze uitgezonden eenheden te monitoren.
Opnieuw kon ik me sportief uitleven op de looproutes door de duinen, bekend
van mijn vorige Haagse plaatsing, of langs het oorlogsmonument en in het
‘eigen’ volleybalzaaltje. In de kazerne werden ook fitness-centra geïnstalleerd.
‘s Avonds had ik voldoende gelegenheid om te werken, aan activiteiten in de
kazerne deel te nemen of aan externe uitnodigingen gehoor te geven. Bezoeken
aan de NAVO-schepen die in Rotterdam of Scheveningen afmeerden, recepties
bij een ambassadeur of de marine, lezingen in het gebouw van Defensie Voorlichting, de gezamenlijke viering van Koninginnedag, Prinsjesdag (waarbij de
paarden in de kazerne verbleven), voorstellingen van de Koninklijke Militaire
Kapel, bezichtiging van het museum, en met mijn echtgenote naar de Haagse
Paardendagen op de Lange Voorhout, hadden elk hun eigen charme en zorgden
voor afleiding. Daarnaast waren er diverse welkomst- en afscheidsborrels in de
Pr.Julianakazerne, bij het NatCo (nationaal commando) in Gouda, en in de
Frederikkazerne, evenals nieuwjaarsrecepties bij ambassades, de lokale marechausseecommandant en in Rotterdam. Ondanks alles begon ik het leuk te vinden, maar voor mijn gezin waren het moeilijke tijden. Op zondagavond vertrok
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ik naar Den Haag en kwam vrijdagsavonds terug, met soms een onderbreking
op dinsdag. Niet iets om jonge kinderen langdurig mee te belasten.
Tijdens een receptie van de Commissaris van de Koningin in ZuidHolland kwam het gesprek op ‘netwerken’ door ambtenaren en politici.
Men beweerde dat sommige functionarissen de helft van hun duurbetaalde tijd bezig waren met hun eigen carrière te promoten en hun
privé aangelegenheden te behartigen. Na de vele recente onthullingen
over (verzwegen) nevenactiviteiten en belangenverstrengeling, heb ik
geen reden meer daaraan te twijfelen. En vermoedelijk is het een verklaring voor het feit dat hier 9 (negen!) maal zoveel bestuurders zijn
als in de VS in een vergelijkbare situatie. Overigens geldt dat in
mindere mate eveneens voor het aantal hoogleraren en advocaten hier.
In die drukke periode deden zich twee onaangename ervaringen voor. Er bleek
burgerpersoneel te zijn dat onder verdenking van fraude stond of al jarenlang
thuis zat, zonder dat iemand ingreep. Met hulp van de marechaussee en huishoudelijke onderzoeken werd aan deze onverkwikkelijke situatie een moeizaam
einde gemaakt.
Bovendien bleken verschillende privé of civiele aangelegenheden gedeeltelijk
te worden bekostigd uit defensiemiddelen, waardoor er geldstromen ontstonden
die zelden een positief saldo opleverden. Zelfs wist een plaatselijke Oranje-vereniging via haar netwerk steun af te dwingen voor een brunch, werden schietwedstrijden met buitenlandse verenigingen gehouden, en werd ‘van boven af’
garnizoenspersoneel aangewezen voor koninklijke buffetten of ondersteuning
van de Taptoe in Breda. Eén generaal meende dat de receptie bij zijn dienstverlating door het garnizoen moest worden betaald. Kortom, na het opheffen van
het PMC en de kascontroles moesten er nog een paar ‘vlekjes’ worden weggewerkt. Mijn afkeer van deze ‘Haagse’ toestanden nam steeds meer toe. Desondanks mocht het garnizoen niet over een bankrekening beschikken om betaling
voor verleende diensten te incasseren, anders dan contant.
Hoe fraudegevoelig dit gedoe was bleek al bij het bescheiden representatie- en beloningenbudget van het garnizoen, het budget voor de
officier ceremonieel en het kantoorbehoeftenbudget. Daartoe moesten
meerdere voorschotten in Utrecht worden opgehaald en vervolgens
werden daar de bewijsstukken weer ingeleverd. Die konden dan door
kwaadwilligen nogmaals worden gebruikt...
Omdat ik ooit assistentaccountant was en de idiote situatie me allerminst beviel, werden kopieën van de ingeleverde stukken behouden.
Daar had ik maanden later bij een kasverschil in Utrecht nog veel
plezier van. Intussen maakte ik duidelijk niet functioneel verantwoordelijk te willen zijn voor zaken waar ik weinig over te zeggen had.
Voor de reorganisatie en integratie van de FDKL moest een separaat planconcept worden opgesteld en mocht een dienstplichtige vaandrig boven de sterkte
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worden aangevraagd. Het bleek een overtollige infanterist te zijn; een aardige
vent, maar geen geboren plannenmaker. Niet getreurd, dat kon er ook wel bij.
Mijn plaatsvervanger bleef eveneens boven de sterkte geplaatst totdat er een
nieuwe veiligheidsofficier was aangetrokken. Toen voor het personeel (meer
dan 400 totaal) een functie dan wel overplaatsing naar wens was gevonden,
soms zelfs met bevordering, en de vacatures gevuld waren, werd het tijd om het
garnizoen te presenteren en een fraai garnizoensschild op te hangen. Tijdens
die voorbereidingen werd me duidelijk gemaakt dat dit niet gepaard zou gaan
met een bevordering tot kolonel.
Met een zekere onvrede vroeg ik me af of ik me had laten gebruiken
voor deze klus. Er waren ongeveer twee jaren verstreken sinds het gesprek met kolonel Kruijthof, en de DPKL had weinig van zich laten
horen, buiten een reeks afwijzingen. Daarom besloot ik zelf het initiatief te nemen bij de keuze van mijn laatste functie.
Als het garnizoen eenmaal draaide, zou het een routinebaan worden met lange
dagen en vele verplichtingen doch weinig hoogtepunten. Een buurtcomité dat
protesteerde tegen een helilandingsplaats bij de Pr.Julianakazerne, of een ontsnapping uit de Scheveningse gevangenis, of schietoefeningen met het Glockpistool kon wel voor enige afwisseling zorgen, maar dat woog nauwelijks op
tegen een vergadering met de vaste vertegenwoordigers van alle ‘klanten’ (gebruikers/afnemers van garnizoensfaciliteiten). En het spannende van een jaarplan was er na de eerste keer wel af, nog afgezien van het gezeur over bezuinigingen, trekkingsrechten, prestatie-indicatoren en de misstanden waarover ik
mijn hogere commandant had geïnformeerd.
De binnenkomst van een jaargenoot in de officierskantine, waar ’s
zomers nette vrijetijdskleding was toegestaan, werd voor hem een
cultuurschok. Na een aantal jaren in de VS binnen een diplomatieke
werkomgeving waar kolonels schaars waren, was hij gewend geraakt
aan een auto met chauffeur, zonodig een sterren-hotelkamer en zijn
driedelige pak. In Den Haag werd hij eenvoudig ingekwartierd, werd
gegeten in de all ranks eetzaal en wemelde het van de kolonels.
Alles afwegende achtte ik de tijd rijp om kolonel Vinkenburg te melden dat het
garnizoensproject nagenoeg gereed was en dat een opvolger kon worden gezocht. Hij was niet echt verrast en toonde begrip voor mijn argumenten.
Er kwam een voorlichtingsman uit zijn staf om me een interview af te nemen
voor het RMC-blad. Zoals gewoonlijk nam ik onverbloemd enkele punten van
kritiek met hem door en resumeerde dat ik ervan af zag om in die functie - ver
van mijn gezin in Apeldoorn - nog langer tien tot twaalf uren per dag te blijven
werken in een opgedrongen functie, zonder enige bijzondere tegenprestatie van
de zijde van de KL. Er waren voormalige onderofficieren uit mijn eenheden die
eveneens als luitenant-kolonel de actieve dienst zouden verlaten, zonder 35 jaar
lang dezelfde hitte van de dag te hebben verdragen.
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Inmiddels waren er ‘team-building’- en ‘ballen’-sessies gehouden door
de staf van het RMC, een contract werd opgesteld voor een NAVOverbindingsoefening op de Alexanderkazerne, bevorderingen geregeld
op grond van nieuwe functietoewijzigingen, meerdere waarderingen
uitgereikt en een gemoderniseerde all ranks eetzaal met keuken geopend. Het CVKL-detachement en de FDKL werden onder de hoede
van het garnizoen genomen, werk- en rusttijdenregelingen voor de beveiliging opgesteld, en een interimfinanciering voor het legermuseum
‘georganiseerd’. In Nijmegen zag ik vanaf de tribune het garnizoensdetachement binnenkomen én mijn vader.
Zelfs het verzoek uit Gouda om een paar maanden langer te blijven totdat een
geschikte opvolger was gevonden en door mij ingewerkt, kon mijn interesse
niet meer wekken. Er was een vacature bij de KMA en daar wilde ik de laatste
paar jaren volmaken met overdracht van kennis, motivatie en ervaring. Daarom
stuurde ik mijn persoonlijke dossier naar de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht met het verzoek hiervan kennis te nemen en mij nader te willen adviseren.
De plaatsing aan de KMA werd intussen bekendgesteld, mijn opvolger kort ingewerkt, het commando officieel aan hem overgedragen, mijn bureau in het gerenoveerde stafgebouw ontruimd, afscheid genomen en nog eenmaal een biertje
op de Scheveningse boulevard gepakt. Ons ruime huis in Apeldoorn was al te
koop gezet en we gingen op zoek naar een woning in of bij Breda.
Van slechts één misser had ik daar echt spijt: een adjudant van een klein
commando op een mobilisatiecomplex achtte ik geschikt voor een nieuwe
officiersfunctie bij een van de kazernes. Op de vraag waarom hij niet had gesolliciteerd, bleek dat het complex de betreffende extra vacaturepublicatie niet
had ontvangen. Dit rekende ik mezelf aan: vertrouwen is goed, controle vaak
beter.
Op het punt van persoonlijke belangen trachtte ik zo neutraal en
objectief mogelijk te zijn. De sollicitatie van een mij bekende onderofficier van de artillerie, vergeleek ik met beide overige kandidaten en
sprak geen voorkeur uit. Aan de DPKL berichtte ik dat ze alle drie
even geschikt waren; het werd een cavalerist die het vak helemaal in
de vingers bleek te hebben.
Het afscheid van Den Haag viel me toch zwaar, omdat ik een goede band had
met mijn staf en ondercommandanten, en tevens wist dat we een voortreffelijke
prestatie hadden neergezet. Wat ik evenwel niet kon weten: dat de KMA niet
mijn laatste plaatsing zou zijn en ik na een half jaar in dezelfde kazerne terug
zou komen als kolonel...
De jubilerende Leidse Studentenweerbaarheid Pro Patria kreeg op mijn verzoek een eigen militaire mars aangeboden, gecomponeerd door de assistentkapelmeester van de Koninklijk Militaire Kapel. Het gevoel voor militaire tra218

ditie van de Leidse studenten had me toch even geraakt.
Achteraf overheersen de vele positieve herinneringen: aan mijn toegewijde
secretaresse en staf, de NatRes-instructeurs, de ceremoniële gelegenheden, de
indrukwekkende dodenherdenkingen op 4 mei en 14/15 augustus, het vrijwillige wachtpeloton van de NatRes bij het museum Mauritshuis (gekleed als de
‘nachtwacht’), het kantine-, mess- en wachtpersoneel, de mess-besturen, de
DGW&T-functionarissen, de bezoekjes aan het operatiecentrum voor vredesmissies en aan het Delftse legermuseum, de RMC-staf en overige garnizoenscommandanten, de kazernecommandanten, de ‘binnenslapers’ en vele anderen.
De aflossende garnizoenscommandant, overste Van Loon, bevestigde
later dat ik geen woord te veel had gezegd over de zwaarte van de
functie. Inmiddels is de garnizoenssstructuur ingrijpend gewijzigd en
zijn delen ervan verdwenen of samengevoegd onder een kolonel...
Universitair docent
Op de KMA werd ik bijzonder hartelijk ontvangen door brigade-generaal prof.
Bosch, hoofd vakgroep MOW (militaire operationele wetenschappen), en de
overige collega’s. De docentfuncties hadden een civiele niveau-aanduiding en
ik kon meteen beginnen met inwerken.
De samenstelling van het MOW-team was zeer divers: docenten tactiek, luchtsteun en logistiek, een militair jurist, docenten militaire geschiedenis en internationale betrekkingen, stagiaires, etc. De rest van de faculteit en de staf omvatten eveneens interessante collega’s die weinig leken op het docentencorps
uit de 60-er jaren.
Ons huis moest enigszins onder druk worden verkocht, en we vonden
tijdelijk onderdak in Kaatsheuvel om vervolgens naar Waalwijk te verhuizen. Daar kon ik me nog één keer opladen voor de ‘laatste’ ronde
als docent (casuïstiek, vuursteun) en cursusleider.
De cadetten waren open, vrijmoedig en soms gemakzuchtig. Afgezien van het
vrouwelijke element, leek er betrekkelijk weinig veranderd in de voorbije 30
jaar. Dat was echter schijn, want de wetenschappelijke lesstof bleek veel meer
toegesneden op militaire onderwerpen, er werd slechts één vreemde taal onderwezen (militair Engels), en er waren beduidend méér actuele bronnen en speciale readers beschikbaar. De ambitie en studiezin schatte ik wat lager in dan
gewenst, maar de afvalpercentages waren desondanks gering.
De KMA-familie van staf, docenten, militaire functionarissen bij het cadettenbataljon en de instructiegroepen, burgerpersoneel van de bibliotheek en van
het kennis- en onderzoekcentrum, de administratie en overige ondersteunende
diensten, was me snel vertrouwd. Ik bemerkte dat het een goede keuze was
geweest om straks zonder negatieve gevoelens de actieve dienst te kunnen verlaten. Bovendien had ik een paar studietaken gekregen, waaronder het samenvatten en bewerken van de vele aanbevelingen die in opeenvolgende evaluatie219

rapporten over het wetenschappelijke onderwijs aan de KMA waren vastgelegd. Toen ik klaar was, lag er een nieuw ‘rapport’ van 80 bladzijden.
Daarnaast was ik nog steeds actief in de NOV-werkgroep en schreef bijdragen
voor het KMAgazine. Regelmatig sporten of een buitenoefening van de cadetten bezoeken, zorgde voor wat frisse lucht. Die was soms schaars op de 8e verdieping van gebouw H (hetzelfde gebouw waar ik mijn eindstudie-opdracht
uitvoerde), met name op warme dagen. De koffiepauzes waren er gezellig en
informatief, en verder werd hard gewerkt.
Zaalvoetbal moest ik opgeven na het afscheuren van een dijbeenspier,
maar de KMA heeft ook een zwembad. En voorts had ik mijn handen
vol aan de ‘cases’, een speciale B-cursus voor subalterne luchtmachtofficieren, een studie-opdracht over veldartillerie voor de cadetten, besprekingen over wetenschappelijke publicaties en (genie)studies, plus
enkele collegiale klusjes.
Een weekendoefening in de Ardennen werd door majoor M. Dulfer georganiseerd ten behoeve van een groep reserve-officieren van de cavalerie. Hij vroeg
me als hoofd oefenleiding te willen optreden en ik was daar graag toe bereid.
Het bleek een bijzonder gemotiveerde en vriendschappelijke club die geïnteresseerd was in vrijwillige training, in dit geval aan de hand van de beruchte
opmars van SS-commandant Peiper tijdens het Ardennenoffensief. Iedereen
kreeg van de majoor een uitgebreid operatiebevel in het Engels om zich in te
leven en voor te bereiden, terwijl ik me verdiepte in een boek over die mislukte tankaanval: ‘The devil’s adjutant’.
Dezelfde kennismaking met WO II werd eveneens voor de cadetten opgetuigd,
waarbij we in een sfeervolle Belgische kazerne in Spa overnachtten. Daar was
het niet moeilijk zich meer dan vijftig jaar terug te wanen.
Het bezoek aan de historische plaatsen van dit oorlogsdrama bracht niet alleen
inzicht in de stompzinnigheden van die gevechten, maar ook in de heldenmoed
van gewone soldaten. De moordpartij bij Malmédy op krijgsgevangenen uit een
Amerikaanse artillerie-eenheid, de verrassende aanval van Peipers troepen op
het stadje Stavelot, de herhaalde tegenaanvallen onder meer bij Cheneux door
Amerikaanse para’s over ongedekt terrein zonder artilleriesteun, vele burgerslachtoffers, en de uiteindelijke mislukking van het Duitse offensief door een
brandstoftekort en door de hardnekkige tegenstand van genisten, infanteristen,
para’s, artillerie- en antitankeenheden en van enkele tankbemanningen; het
maakte een diepe indruk op alle deelnemers.
Naast El Alamein, Sicilië, Anzio, Monte Cassino, de stranden in Normandië, Arnhem/Nijmegen, Zeeland, het Hürtgenwald en de slag om
Venlo/Aken, behoren de Ardennen ongetwijfeld tot de bloedigste strijdtonelen van de oorlog in Europa. Het kleine museum in La Gleize getuigt hiervan.
De verhalen dat terugkerende gedecimeerde infanterie-eenheden door
hun eigen stafofficieren werden genegeerd, dat Amerikaanse generaals
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wegens onbekwaamheid moesten worden vervangen, en dat sommige
commandanten van tankeenheden de confrontatie met de Duitse tanks
niet aandurfden, onderstreepten slechts de heldhaftige inzetbereidheid
van gewone soldaten die aan alles gebrek hadden, zelfs winterkleding.
Een bezoek met KMA-docenten aan de Franse slagvelden, maakte het verschil
tussen staven die zich veilig en comfortabel achter het front ophielden - of eerzuchtige generaals die geen benul hadden van de verschrikkingen van de Grote
oorlog - en de hongerige troepen in loopgraven, bunkers en forten, op indringende wijze zichtbaar.
Zoals generaal Marshall had ontdekt, was het bestuderen van de krijgsgeschiedenis niet zozeer van belang voor de feitenkennis, doch veel meer voor het inzicht in de psychologie en sociologie van soldaten, evenals in de denkfouten
van generaals en politici. De bouw van de Maginot-linie in Noord-Frankrijk en
de minachting van (hogere) officieren in beide wereldoorlogen voor het leven
van mensen uit lagere sociale klassen, zijn voorbeelden van weeffouten in de
toenmalige selectie- en promotiesystemen. De schanddaden die daaruit voortkwamen, werden alleen overtroffen door de Jappen en door de Stalin-terreur
met zijn politieke commissarissen in het Russische leger.
In hoeverre cadetten nog geïnteresseerd waren in dergelijke aspecten
van hun toekomstige professie, is me niet duidelijk geworden. Sommigen hadden geen helder beeld wat er bij een VN-uitzending of
(internationale) militaire operatie van hen zou worden verwacht en geeist. Anderen zijn daardoor juist volwassen geworden en wellicht nog
meer gemotiveerd voor hun beroepskeuze.
Hoe vrouwelijke officieren hier mee omgaan, verdient beslist nader
onderzoek. Mijn beperkte ervaringen zijn overwegend negatief, zelfs
als het gaat om vredesfuncties. Promotiekansen, rechtspositie en de
emancipatie lijken voor hen vaak belangrijker dan inzetbereidheid,
dienstbaarheid, ontwikkeling als militair leider, en collegialiteit.
Hun saamhorigheid richt zich veelal op belangenbehartiging van de
eigen groep. En hun bijdragen aan militaire fora, symposia en vakpublicaties zijn in het algemeen minimaal of eenzijdig. Desondanks
besef ik dat er uitstekende professionals tussen zitten, die geen enkele
behoefte hebben aan positieve discriminatie.
Van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) had ik wel de bevestiging
van ontvangst van mijn privédossier gekregen, maar verder wist ik niet of er
nog iemand achter de schermen voor mijn belangen opkwam. Dat kon de IGK
of een andere generaal zijn, doch eveneens de verantwoordelijke afdeling van
de DPKL. Na ongeveer vijf maanden - begin 1997 - was ik geïntegreerd in de
KMA-gemeenschap en had het prima naar m’n zin. Groot waren de verrassing
en opwinding bij de onverwachte telefonische uitnodiging om me in Den Haag
te melden bij generaal Van der List, souschef van de DPKL, in verband met
mijn bevordering tot kolonel en plaatsing bij de DMKL. Een diepe voldoening
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overheerste mijn bezorgdheid over de snelle afronding van alle lopende werkzaamheden.
Aan generaal Bosch stelde ik de vraag of hij reeds eerder op de hoogte
was van deze ontwikkeling, wellicht vanaf mijn aankomst op de KMA.
Hij gaf daarop een gedeeltelijk antwoord en ik beloofde eerst mijn
werkzaamheden af te maken. Het betrof onder meer het uitwerken van
de Macedonië-case die meerdere studieweken besloeg. Ik weet niet of
iemand ooit eerder zijn bevordering om een dergelijke reden een aantal weken heeft uitgesteld...
Nu mijn finest hour van de voorbije jaren was aangebroken, had ik geen haast.
Bovendien wilde ik het vanaf de eerste dag waarmaken tegenover degenen die
hun vertrouwen in mij hadden gesteld. Tijdelijk werken in twee functies paste
daar niet bij. Terwijl ik bij de DPKL door een gang naar de kamer van de souschef liep, klonk uit enkele openstaande deuren het ‘gefeliciteerd’.
Generaal Van der List liet merken dat hij wist wat dit voor mij betekende, doch
maakte nog één kanttekening. De functie waar ik al min of meer op rekende hoofd van de afdeling Artillerie en Luchtdoelartillerie - kwam wel beschikbaar,
maar niet voor mij. Ik was voor de afdeling AU (algemene uitrusting) bestemd,
vacant door de bevordering van mijn jaargenoot Wil Verschraegen tot souschef. Daardoor werd hij mijn directe meerdere.
Omdat het plaatsvervangend afdelingshoofd de functie reeds waarnam,
voelde ik me niet bezwaard over mijn verzoek de plaatsing een paar
weken uit te stellen. Overigens waren niet zozeer mijn kwaliteiten als
artillerist doorslaggevend geweest bij de functietoewijzing, maar alle
functies op logistiek - en materieelgebied bij LAS/Plannen, het ministerie, AOC/Plannen en het garnizoen. Bovendien had ik reeds de nodige
ervaring opgedaan met het reorganiseren dan wel opheffen van eenheden en met het vervullen van dubbelfuncties. Ook de afdeling AU
moest compleet worden gereorganiseerd en dit paste precies in de
diensttijd die me nog restte.
Bij hoge uitzondering stond de gouverneur van de KMA, generaal Vogelpoel,
me toe de bevorderingsreceptie in de Nassauzaal te houden: een perfecte ambiance voor de afsluiting van een veeleisende periode. Een selectie uit de vele
collega’s uit de voorbije jaren was present. Daarna gold ‘Bonsoir mes amis’ en
begonnen alsnog bijna twee jaren weekend-huwelijk.
Het contact met de KMA bleef nog jarenlang in stand, zowel vanwege
officiële gebeurtenissen (commandowisseling, Eisenhower-herdenking,
reünie, Koninginnedag, gouverneursborrels en symposia) als door het
KOC en de bibliotheek. Onlangs is het instituut opgenomen in de opgerichte Nederlandse Defensie-academie, samen met onder meer het IDL,
het KIM (koninklijk instituut voor de marine) en het NIMH.
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Hoofdstuk 8: Finale 1997 – 2000
Hoofd afdeling AU (1997 - 1998)
Hoewel in dit hoofdstuk geen artilleriegebeurtenissen meer aan de orde komen,
vormt het wel de afronding van een ongewone loopbaan en illustreert tevens
enkele aspecten van onze moderne krijgsmacht.
De ‘opschorting’ van de dienstplicht, de ongeremde reorganisatiewoede, de
managementinformatiestromen in het kader van ‘sturende bedrijfsvoering’, de
VN-operaties en de extra bezuinigingen; de afdeling Algemene Uitrusting had
er allemaal mee te maken.
Door de invoering van een beroepsleger en het gelijktijdig verkleinen
van de landmacht ontstonden andere behoeftes. Er waren minder gasmaskers (veldmaskers) en bedden nodig, maar ook minder mobilisatiecomplexen, kazernes, garages en stalen dinner-plates. Deze plates werden vooral in de manschappeneetzalen gebruikt om snel het complete
dagmenu mee te kunnen geven aan honderden dienstplichtigen. In de
buffeteetzalen werd voortaan van borden gegeten en waren keuzemenu’s normaal.
Beroepspersoneel dat in de kazerne sliep, stelde ook andere eisen aan
hun woonomgeving; comfort werd standaard en dat zette zich door in
de legering tijdens VN-uitzendingen. Woon-/slaapcontainers waren benodigd, niet alleen vanwege de koeling maar m.n. voor bescherming.
De wanden werden van versterkt materiaal gemaakt en op het dak konden zandzakken worden aangebracht. Daarnaast waren airco’s nodig
voor geïmproviseerde werkruimtes in gebouwen, koelcontainers voor
voedsel en medicijnen, was-/toiletcontainers voor de hygiëne, en magazijncontainers voor het opbergen van wapens of gereedschappen.
De afdeling voorzag in een groot gedeelte van het bijzondere materieel - zgn.
‘exoten’ - voor langdurige uitzendingen, doch deed veel meer. Er bestonden
drie secties met totaal 120 mannen en vrouwen plus enkele speciale bureaus
zoals voor technische uitrustingen, nbc-materieel, VN-materieel, tekenkamer,
budgetbewaking, verwerving, documentatie, hijsmiddelen, projectmanagement,
onderhouds-/lease-/afroepcontracten en administratieve ondersteuning. Andere
bureaus hielden zich bezig met de voorraadbewaking, behoeftestelling en de
verwerving van een specifiek goederenpakket binnen strak afgebakende procedures, evenals met het laten repareren of afkeuren van defect materieel. Onder
normale omstandigheden was de afdeling al een bijenkorf; nu kwamen er nog
automatiserings- en reorganisatieprojecten bij, en moesten de gevolgen van de
bezuinigingen en de geleidelijke uitdunning van het burgerpersoneel worden
opgevangen.
De sectie Geneeskundigedienstgoederen (medische uitrustingen) zou
gedeeltelijk naar Heerenveen worden overgeplaatst, dus had ik niet al223

leen te maken met de projectofficieren van de DMKL, maar ook van de
ontvangende eenheden. Het gehele plannings- en realisatietraject
duurde twee jaren, waarin enkele sleutelfunctionarissen vroegtijdig
vertrokken en het moreel onder druk stond, vooral bij burgers die geacht werden te verhuizen naar Heerenveen, Soesterberg, Amersfoort of
Bathmen/Lettele.
Na een kennismakingsronde door de DMKL ging ik aan de slag. Behoeftebepaling en budgetreservering waren niet nieuw voor me, maar het verwervingsproces bleek méér te omvatten dan TMT-eisen en aantallen vaststellen,
offertes opvragen en de gunningsbeslissing motiveren.
Het proces begon met het bepalen van de bestelomvang en de voorraadwaarschuwingsniveaus in relatie tot de gemiddelde verbruikscijfers en levertijden,
indien bekend. Daarbij moest onder meer worden gekeken of het om een nsnartikel (natostocknummer) ging, of een equivalent, of een ‘exoot’, etc. Vervolgens diende de verwervingsmethode te worden gekozen: eerst nagaan of voor
het artikel reeds afroepcontracten waren afgesloten, al dan niet interservice
(voor meerdere krijgsmachtdelen), of moest er ook Europese publicatie plaatsvinden, of mocht het als militair-strategisch (geclassificeerd) dan wel urgent
benodigd materieel nationaal worden ingekocht.
Bij interservice-afroepcontracten, zoals voor gereedschappen, was er
doorgaans sprake van een artikelenpakket in meerdere uitvoeringen,
met per krijgsmachtdeel verschillende eisen of verpakkingseenheden,
en soms zelfs verschillende standaard levertijden. De verplichting om
van het afgesloten contract gebruik te maken, werd niet altijd nagekomen. Zo had de marine een soort stichting opgericht, die zelf de inkoop van voeding regelde tegen hogere prijzen dan het interservicecontract. Van de ministeriële richtlijn om van dat contract gebruik te
maken, trokken de verantwoordelijke (vlag)officieren zich niets aan.
Omdat de afdeling soms nauw bij materieelbeproevingen was betrokken, werden prototypes van nieuw materieel formeel in ontvangst genomen. Dat het
vastleggen van de waarde en de status van dergelijke zaken niet onbelangrijk
was, bleek bij de vermissing van een geavanceerde mijndetector. Ondanks
diepgaand onderzoek kon niet meer worden achterhaald of iemand hem mee
naar huis had genomen of op andere wijze ‘achtergehouden’, maar de schadeclaim loog er niet om. Hoewel de afdoening daarvan aan de juridische afdeling
van het ministerie werd overgelaten, was mijn belangstelling voor juridische
aspecten (contracten, offertes en gunningscriteria) onverminderd, hetgeen bij
andere kwesties regelmatig van pas kwam.
Voor verschillende materieelsoorten, soms in gebruik bij meer dan een krijgsmachtdeel, moest een jaaronderhoudsprogramma (JOP) worden opgesteld en
de kosten geraamd. De verrekening van die serviceverlening aan andere krijgsmachtdelen op velerlei terreinen, liep niet naar wens; te vaak bleef de rekening
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bij de KL liggen. Sommige contracten waren erg interessant voor de leveranciers. Het periodieke onderhoud aan de werkplaatsuitrustingen, de levering van
verfspuitcabines of militaire (transport)containers, en het lease-contract voor
alle kopieermachines kregen extra aandacht. De contracten voor papier en
(koel)containers liepen in miljoenen guldens, terwijl afstoting en (door)verkoop
van overtollige uitrusting steeds vaker voorkwam.
Vanaf bepaalde bedragen - boven 300.000 gulden (nu 150.000 resp.
236.000 euro, afhankelijk van de aard van de goederen of diensten) was normaal een Europese aanbesteding noodzakelijk, maar bij een
spoedopdracht voor koelcontainers ontbrak daar de tijd voor.
De ‘legale’ oplossing werd gevonden in het huren van gebruikte containers die eigendom bleven van de leverancier, maar in het Bosnische
operatiegebied werden afgeschreven. Daarmee werd een ander probleem zichtbaar, namelijk dat het vaak niet loonde om materieel vanuit
een uitzendgebied weer terug te verschepen, terwijl bovendien de VN
steeds vaker de (transport)kosten van dit materieel niet of slechts gedeeltelijk vergoedde. Voorts moest met de afwijkende afmetingen van
civiele containers ten opzichte van de militaire standaard container
rekening worden gehouden.
Het aanhouden van (extra) voorraden voor vredesoperaties gebeurde alleen
mondjesmaat, in feite veel te weinig voor een snelle reactie. Zo stonden in
Soesterberg wel enkele containers met gereedschappen klaar, maar waren het
beheer en het onderhoud onvoldoende geregeld. Dat moest veel beter, evenals
het opzetten van een database met specifieke uitrusting en voorraden, een
afroepcontract voor airco’s en witte tenten (in overleg met het Rode Kruis),
extra aggregaten en verlichtingsuitrusting, enz. enz. Het voorstel daartoe werd
echter afgewezen.
In het algemeen werd hier ‘vergeten’ dat bijv. computerapparatuur
boven een bepaalde temperatuur niet meer werkt. Zelfs de serverruimte
van de DMKL moest worden voorzien van een mobiele airco om de
systemen voor uitval te behoeden.
Het MOGOS-project (mobiel geneeskundig operatiekamersysteem) was een
voorbeeld van aanpassing van militaire middelen aan expeditionaire inzet en
omstandigheden. Ook de mobiele waterzuiveringsinstallaties en ‘bravins’ (voor
brandstofopslag- en verdeelplaatsen) konden out of area worden ingezet.
Regelmatig kwamen, naar aanleiding van (logistieke) inspectiebezoeken in
Bosnië, rapporten van de Operationele staf binnen met nieuwe behoeftes of
aandachtspunten waarvoor een speciaal fonds beschikbaar was gesteld. In feite
was er veel meer nodig, met name uit de normale militaire voorraden, aangepast aan de temperaturen en extreme slijtage in de operatiegebieden. De logistieke informatie-uitwisseling tussen de krijgsmachtdelen en verdere standaardisatie van procedures behoefden eveneens verbetering.
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Er werden voorts TMT-eisen vastgesteld voor een hygiënecontainer
(was en toilet), maar camouflagenetten met woestijnprint en witte zeilen om bepaalde voorraden of de donkergroene tenten en werkruimtecontainers af te dekken, kwamen er (nog) niet. Daardoor zou bij de
ontplooiing in Kosovo aanvankelijk een probleem ontstaan, omdat de
toegezegde Duitse zomertenten niet beschikbaar bleken.
De geneeskundigedienstartikelen - zoals tandartsuitrusting, allerlei medische
‘gereedschappen’, operatiekamerlampen, sterilisatie-ovens, beademingsapparatuur, inrichting MOGOS - moesten niet alleen worden aangeschaft, maar
tevens onderhouden op grond van een materieelverzorgingsplan en de detaillijst. Het maken daarvan en van de overige logistieke documenten (technische
handleidingen/bulletins, verzorgingsinstructies) was een taak van de afdeling.
Dat gold eveneens voor de materieelpakketten van andere secties en bureaus,
maar niet voor alle gebruikershandleidingen en -instructies. Zo werden de IK’s
(instructiekaarten) doorgaans op aanwijzingen van een opleidingscentrum geproduceerd.
Een willekeurige opsomming van enkele materieelsoorten - naast de
tientallen verbruiksartikelen - verduidelijkt de naam ‘algemene uitrusting’: gereedschappen, hefbruggen, water- en brandstofpompen
(inbegrepen de vaste BOS-laadstations), weegapparatuur, slangen, een
automatische jerrycanvulinstallatie, tentendrooginstallatie, hijsuitrusting (ook voor transporthelikopters), radiologische besmettingsmeters,
alle chemische detectie-apparatuur, verlichtingsuitrusting, kompassen,
mijndetectors, grondradarsysteem, robots voor explosievendetectie
(Wheelbarrow), dixi’s (mobiele toiletten), ladders, verplaatsbare loopbruggen, lasuitrustingen en elektroden, gasflessen, draagbare brandblussers, kazerneringsartikelen, keukenuitrusting, etensgamellen, zeilwerk, camouflagenetten, allerlei soorten touw, sportzaaluitrustingen,
militaire transportcontainers, verfmiddelen (schuurpapier, kwasten),
tenten, verfspuitcabines etc.
BOS of ‘bos’ staat voor brandstof, olie en smeermiddelen. Een boslaadstation of BOS-pomp bevond zich op elke grotere kazerne en
legerplaats.
Ondersteuning van de Vierdaagse (o.a. tentenhuur), het huurcontract voor de
dixi’s, een revisie van de waterzuiveringsinstallaties, constructies voor het beoefenen van helikopterprocedures (in-/uitstijgen), een radiografisch bestuurd
schijvensysteem voor schietbanen, een sanering van de timmerwerkplaatsen,
houtbewerkingsmachines voor het GOC en het programma van eisen (PvE)
voor een verfspuitcabine; het kwam allemaal voor in de afdeling. Ten behoeve
van de reorganisatie van de EOD (explosievenopruimingsdienst) liep een
meervoudig project dat bijna was afgerond, inclusief de verwerving en beproeving van de Wheelbarrow (afstandsbestuurd robotvoertuigje voor onder226

zoek van verdachte voorwerpen en explosieven). Daarnaast werd een inhaalslag gemaakt op het gebied van functioneringsgesprekken en beoordelingen,
met name van het burgerpersoneel, en werden de reorganisatieconcepten bestudeerd. Voorts startten we twee extra projecten: het opschonen, registreren en
actualiseren van de bestaande onderhoudscontracten; en het vastleggen van de
materieelsoorten die radiologische straling veroorzaakten.
Voor het probleem van de radiologische straling van kompassen, verbindingsapparatuur, kijker van de FH70, en van andere instrumenten
moest een projectgroep worden opgericht. De wet stelt hoge eisen aan
opslag, gebruik, registratie en afstoting van dergelijke artikelen.
Verder was de KL verplicht brandweer- en magazijnpersoneel en de
militaire instructeurs een opleiding te geven in het omgaan met radioactieve stoffen.
De maatregelen met betrekking tot radiologische straling dienden te worden
vastgelegd in een verzorgingsinstructie, brandinstructies, IK’s, functie-eisen
personeel, waarschuwingsstickers, onderhouds- en testprotocollen, registratie/locatie-overzichten, en eisen voor opslag- en testruimtes en voor vermissingsrapporten.
Bij een presentatie van alle nbc-projecten én de resultaten van de projectgroep
aan de legerraad, kon ik mijn ongeduld nauwelijks bedwingen. Na uren wachten was ik eindelijk aan de beurt, maar mocht niet beginnen vóórdat ik formeel
het woord had gekregen. Bovendien bleken de door mij vooruitgezonden stukken niet verspreid door de secretaris en tot slot achtte men de urgentie die terecht aan het project was toegekend, niet meer van belang. Dit was in strijd met
de uitdrukkelijke richtlijnen van de landelijke SBD (stralingsbeschermingsdienst). Met name het NTC dat voor het merendeel van de uitvoeringsbepalingen verantwoordelijk moest worden, maakte bezwaren. De voorgestelde, wettelijk verplichte maatregelen moesten eerst nog maar eens worden
geëvalueerd, vond de legerraad.
Gelukkig had ik méér te doen, zij het evenmin zonder emoties. De afdeling AU
had een jaarbudget nodig van ongeveer 80 miljoen gulden, maar kreeg initieel
nog geen 40 miljoen. Zodra er aanwijsbare knelpunten ontstonden, moest per
behoefte geld worden bijgevraagd aan de controller van de DMKL. Om haast
moedeloos van te worden, want dan was het vaak te laat, terwijl min of meer
voorspelbaar was welke ‘vaste’ bedragen jaarlijks waren gemoeid met bestaande afroepcontracten voor gebruiksgoederen, lopende (meerjarige) materieelprojecten, VN-behoeftes, diensten, onderhoudscontracten en verbruiksgoederen.
Zo had ik aan het GE/NL legerkorps uit te leggen waarom de wisselvoorraad gekeurde brandblussers op was, waardoor er voertuigen met
een niet-gekeurde of zelfs zonder brandblusser op oefening gingen.
Bij gebrek aan laselektroden werden door de eenheden eigen fondsen
aangesproken om ze zelf aan te kopen. Gedwongen ‘lokale aanschaf’
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was in feite ongewenst verwervingsbeleid, omdat de verbruikscijfers
onbetrouwbaar werden en contractleveranciers terecht konden klagen.
Intussen werden er computers met nieuwe logistieke programma’s geïnstalleerd, kreeg het personeel cursussen, en werd al druk gediscussieerd over de
fouten in de programmatuur en over relevante ‘management-informatie’.
Voorts liet ik een onderzoek uitwerken over onjuiste rekeningen van een civiel
onderhoudsbedrijf. In overleg met het bureau Bijzondere opdrachten van de
DMKL kreeg de bedrijfsleider de keuze een strafkorting op alle rekeningen te
accepteren of het contract te verliezen. Het werd de strafkorting...
De adjudant die de onjuiste facturen had ontdekt, heeft toen een bijzondere rol gespeeld tijdens het solliciteren naar een hogere functie.
Als gevolg van een kennelijk gebrek aan parate jaren, kwam hij (nog)
niet in aanmerking voor een geambieerde uitloopfunctie als officier.
Hij schreef een zeer uitgebreid bezwaarschrift omdat hij door langer
aan te blijven tijdens de reorganisatie - verlengde functievervulling geen (financiële) emolumenten meer ontving, en produceerde tevens
een indrukwekkend dossier waarin hij zijn bijdragen aan het functioneren van de KL had verwoord.
Dankzij veel doorzettingsvermogen slaagde hij er in tot op het niveau
van de bevelhebber door te dringen om zijn standpunt toe te lichten.
Generaal Schouten luisterde in een gesprek van meer dan een uur geinteresseerd naar zijn argumenten, maar kwam toch tot de conclusie
dat hij geen uitzondering kon (of wilde?) maken.
Bij de bevorderingen in het op te richten garnizoen speelde indertijd
het aantal parate jaren - naar mijn indruk - helemaal niet. Wél werd
soms de suggestie gehoord dat deelname aan een uitzending naar een
crisisgebied kon bijdragen tot de gewenste geschiktheid voor de hogere rang. Het idee dat die functiegerichte kwalificatie ook anders kon
worden vastgesteld, bijvoorbeeld door een bevordering pas te laten
ingaan bij bewezen geschiktheid na een inwerkperiode van een half
jaar of langer op de betreffende ‘stoel’, vond geen ingang.
Het openen van offertes was een van de bijzondere procedures, vastgelegd in
de verwervingsinstructies van de DMKL. Na verloop van tijd was ik in staat
een aantal voorstellen tot verbetering daarvan te formuleren. Alles werd gedaan
om te voorkomen dat een aanbieder zich benadeeld voelde en een rechtszaak
zou beginnen. Daarom was het onder meer van belang dat er geen misverstand
kon bestaan over de eisen waaraan het artikel moest voldoen, en over de beoordelingscriteria voor het selecteren van de beste offerte. In de eerste plaats
moesten de bedrijven zijn ingeschreven in de leverancierscartotheek of bereid
zijn gelijkwaardige gegevens te verstrekken over hun bedrijfsvoering.
Prijs, kwaliteit en levertijd waren weliswaar belangrijke criteria, maar andere
keuzefactoren konden eveneens in de UTP (uitnodiging tot prijsopgaaf) worden
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vermeld, zoals onderhoudsaspecten (kosten, MTBF), reservedelenbevoorrading
(garantie, standaardisatie), of de mate waarin ook aan bepaalde wensen werd
voldaan (energieverbruik, arbo/milieu, aanpasbaarheid aan een toekomstige
situatie). Te veel criteria hanteren had echter geen zin, omdat dan uiteindelijk
appels met peren werden vergeleken.
Ook ontwikkelingsprojecten werden opgestart, waarbij het betrokken bedrijf en
het ministerie van EZ aan de kosten moesten meebetalen (CODEMA-regeling).
Accountants en kwaliteitscontroleurs werden soms ingeschakeld om een prijsopgaaf of een bedrijf door te lichten, omdat voor de levering van bepaald materieel alleen gescreende of gecertificeerde bedrijven in aanmerking kwamen.
De theorie uit mijn functie bij het ministerie maakte ik nu in de praktijk mee.
Samenwerking met andere afdelingen of deskundigen was dagelijks nodig, en
periodieke afdoening van allerlei verplichte rapportages vroeg eveneens de nodige aandacht. Zo werd bijvoorbeeld nagegaan welke ROM (rapport onbruikbaar materieel) was/waren afgehandeld, een maandrapportage over de kernactiviteiten van de afdeling opgesteld en knelpunten gesignaleerd. Voorts werden budgetbesprekingen gehouden en bepaalde projecten doorgenomen.
Er bleef nog tijd over voor hardlopen en volleybal, terwijl ik op de
vrijdagmiddag een paar bureaus binnenstapte voor informele gesprekken. Niet alleen leerde ik zo de kwaliteit van de koffie kennen, maar tevens de voornamen en persoonlijke zorgen van mijn medewerkers. Op
de overige dagen bezocht ik hen regelmatig om even over de voortgang
van een dossier te praten, in plaats van betrokkene(n) op mijn bureau
te ontbieden.
De sfeer was informeel en correct. Mijn mening over burgers bij Defensie had
ik in positieve zin moeten bijstellen, ondanks enkele uitschieters. Het personeel
stond onder druk en was gevoelig voor het voortijdige vertrek van collega’s die
elders een functie hadden gevonden. Voorkeursbehandeling, promotiekansen,
baanverlies en verminderde motivatie konden spanningen veroorzaken. Tijdig
en doelgericht ingrijpen, strakke regels en een evenwichtig gebruik van het
waarderingssysteem werden gecombineerd met maximale openheid en met de
genoemde functioneringsgesprekken en beoordelingen.
De verslagen van afdelingsstafbesprekingen en van het afdelingsoverlegorgaan
waren voor eenieder toegankelijk. Als voorzitter van het overleg met de personeelsdelegatie, kreeg ik onder meer de arbo-punten op mijn bord. Bij gebrek
aan een vrijwilliger had ik mezelf mede de taak van secretaris toebedeeld, zodat er geen misverstand kon bestaan over wat ik had (toe)gezegd en wat niet.
Tijdens een gedachtewisseling ging ik een keer in de fout door de frequente
overplaatsing van beroepsmilitairen te vergelijken met de verhuisverplichting
die nu voor een aantal van mijn medewerkers zou kunnen gelden. De meeste
burgers in Den Haag beschouwden zich duidelijk andere defensiemedewerkers
dan militairen. Het had dus geen zin er laconiek over te doen en bovendien waren veel militairen het eveneens zat om telkens te verhuizen.
229

Ik was niet de enige die lichte commotie kon veroorzaken. Een niet zo
geweldig functionerende secretaresse solliciteerde elders, werd aangenomen én bevorderd, zonder dat haar nieuwe chef voldoende informatie had ingewonnen. Toen ‘zoemde’ het even binnen de afdeling. Dit
was evenwel onvergelijkbaar met de blunders bij sommige militaire bevorderingen.
De productie van materieelverzorgingsplannen, instructies en technische handleidingen (TH) was een vak apart. Niet elke techneut bleek in staat de diverse
praktische aspecten helder te omschrijven. De tekeningen en specificaties die
nodig waren voor het toekennen van een natostock-nummer (nsn) of een KLnummer, vereisten eveneens specifieke deskundigheid. Dat unieke capaciteiten
wel eens waren vergeten bij het beschrijven van de afgeslankte organisaties,
ontdekte ik als lid van de bezwaarschriftencommissie-DMKL tijdens zittingen.
Het ging daarbij soms om extra taken die mensen op zich hadden genomen om
hun werk beter te kunnen doen, zoals de registratie van alle wielvoertuigen,
kennis van de internationale toewijzing van frequenties, wettelijke procedures
voor het certificeren en inspecteren van hijsmiddelen, of munitiedeskundigheid.
Tijdens een voorlichtings- en trainingssessie in ‘Beukbergen’, onder
leiding van een dure externe adviseur, werd ons het ‘bedrijfsmatige’
denken aangepraat. De man was kennelijk onwetend over de situatie
binnen de krijgsmacht, waar al een aantal jaren bedrijfs- en projectmatig werd gewerkt, en mijn ergernis bereikte het kookpunt toen hij
een onzinnige vergelijking zocht met een commercieel bedrijf.
Aan generaal Verschraegen verzocht ik de bijeenkomst te willen beeindigen, want ik kon mijn tijd beter gebruiken.
Andere onvrede ontstond over de beperkingen van het ‘veelbelovende’ logistieke automatiseringssysteem en over het wegstrepen van functies op het niveau
van bureauhoofd. De (ervarings)deskundigheid die altijd aan die functies was
verbonden, ook op het gebied van de tijdsplanning voor werkzaamheden, werd
nu gekoppeld aan een senior-functionaris die als een soort mentor voor overige
medewerkers moest gaan optreden. Doch diezelfde ‘senior’ zou ook een veelgevraagd en zelfs onmisbaar lid van projectteams (moeten) worden.
Een belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe organisatiestructuur - het volledig
projectmatig werken - veronderstelde derhalve de bereidheid van de schaarse
deskundigen om hun werktijd gedurende een langere periode te verdelen over
meerdere projecten gelijktijdig, (vooraf) het tijdsbeslag goed in te schatten en
te plannen, afgestemd op andere leden van de teams, en daarbij als coördinator
of mentor op te treden.
Dat dit zeer complex kon worden en zelfs een materieelproject afhankelijk zou kunnen maken van de beschikbaarheid van één onmisbare
schakel in de keten, werd wel onderkend maar niet opgelost. Aan het
einde van het besluitvormingstraject had ik een lijst aan zwakke punten
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en eerder ingediende commentaren betreffende de beoogde opzet verzameld, en bood deze bij mijn afscheid aan de directeur materieel aan.
Het schonen en inleveren van alle dossiers, respectievelijk het uitzoeken en
kopiëren van stukken die mee moesten naar de organisaties in oprichting, was
de laatste richtlijn vanuit het projectteam. Ik had er weinig vertrouwen in dat
dit goed zou aflopen, doch wie zou het merken...
Mijn opvolger, kolonel Vliem, werd het hoofd van het Algemeen Goederenbedrijf in Bathmen/Lettele, en kreeg tijdelijk onderdak bij de afdeling. Daardoor
kon een gefaseerde overdracht van taken, personeel, dossiers en werkruimtes
plaatsvinden.
Vóór mijn vertrek uit de afdeling AU verraste de plaatsvervangend
directeur me met een waardering die was geïnitieerd door mijn medewerkers. De aanvrager bleek de genoemde adjudant te zijn, die zelf
werd ‘verblijd’ met het stopzetten van zijn emolumenten als nietverhuisplichtige. Sindsdien hebben we nog steeds een goed contact.
Het afscheid van de Haagse binnenslapers ‘vierden’ we met een bioscoopfilm
en een borrel in de stad. Mijn eigen laatste receptie in de officierskantine werd
druk bezocht, maar ik had gevraagd geen toespraken te houden of geschenken
mee te brengen. Het volleybalteam overhandigde me een defecte bal vol handtekeningen, en dat symbool beviel me wel: alle lucht was er uit. De inhoud van
een doos met kleine giften ging naar een collega die pleegouder was voor een
groot aantal kinderen.
Nadienen (1999 – 2001)
Tot begin 1999 bleef ik op verzoek commandant van het nadetachement en
daarna part-time waarnemend hoofd van de sectie Werkplaatsuitrustingen die
bij de staf van het HOBKL (hogeronderhoudsbedrijf KL) was ondergebracht.
In Soesterberg werd ik tevens belast met de coördinatie van de millenniummaatregelen van het NATCO.
In dat kader bezocht ik enkele malen de ECW (electronische centrale
werkplaats) in Dongen, waar mijn jaargenoot ir. Hans Brouwer commandant was. Daar stonden de nieuwe mobiele straalzenders van het
ZODIAC-systeem, die we bij de 129e Afdeling node hadden gemist.
Nadat het probleemloos 2000 was geworden, kreeg ik het verzoek van de landmachtstaf (doctrine) om een compleet nieuwe versie van het verouderde KLwoordenboek VS 2-7200 te schrijven, inclusief Engelse en Duitse vertalingen,
en de afkortingen. Ondanks mijn waarschuwing dat vooraf de lay-out moest
worden bepaald en eventuele selectiecriteria, kreeg ik opdracht te starten met
een inventarisatie van bestaande termen en definities, vervallen termen, en de
nieuwe termen zoals onder meer opgenomen in de zgn. LDP-serie (landmacht231

doctrinepublicaties), de beschikbare buitenlandse bronnen en bij kenniscentra
van de scholen. Zoals afgesproken was het concept binnen een jaar gereed na
noeste part-time arbeid. Het leidde tevens tot een uitgebreid commentaar op de
AAP-6 en op het officiële Duits-Engelse militaire woordenboek.
Dubbelzijdig bedrukt bleek het resultaat bijna 10 centimeter dik, dus
kwam de aanwijzing om het boek uit te dunnen en de kenniscentra
eigen aanvullingen (bijlagen) te laten opstellen met de wapen- en
dienstvakgebonden termen. Vervolgens kostten de bewerking tot een
uitgedunde versie met een andere lay-out, en besprekingen met de
gebruikers, nog eens drie maanden. Het probleem was echter dat vele
verwijzingen naar andere (geschrapte) termen niet meer klopten.
Toen de verbeterde versie werd ingeleverd en mijn contract beëindigd,
had ik dat nog niet kunnen oplossen. De rest was voor de doctrinecommissie en sindsdien heb ik er niets meer van vernomen...
Deze inspanning resulteerde in een onverwacht neveneffect. De KMA bleek
geïnteresseerd in een militair zakwoordenboek met Engelse terminologie voor
peace support operations. Deze PSO-woordenboekjes omvatten ook termen op
het gebied van rellenbestrijding, CIMIC (civil-military cooperation), justitie,
gemeentelijke overheid, openbare voorzieningen, verkiezingen, communicatie,
politierapporten, arrestaties, medische verzorging, vergaderingen, beveiliging,
onderhoud e.d.
Na de vierde druk ben ik gestopt met het jaarlijks actualiseren. Niemand had
belangstelling om deze vrijwillige taak over te nemen, ondanks mijn herhaalde
brieven aan alle belanghebbende instanties. Dat de plaatsvervangend militair
attaché van Rusland wél interesse had ten behoeve van de talenschool in Moskou, was extra wrang. Het werd echter ‘verzoet’ door de fles Franse cognac die
hij meebracht.
Een aanbod van de Belgische krijgsschool om een gezamenlijke database op te zetten, waarbij ‘Breda’ (ik) voor de Nederlandse termen en
Engelse vertaling zou zorgen, en de Belgen voor de Franse vertaling,
werd door de KMA en de LAS afgewezen. Men beweerde dat onze officieren in de toekomst geen militair Frans nodig zullen hebben...
Toch heb ik er veel plezier aan beleefd en daarnaast nieuwe taken in de NOV
op me genomen. De voornemens om te integreren met een echte vakbond - de
VDP (vakbond voor defensiepersoneel) - hielden het hoofdbestuur en ook de
afdelingsbesturen bezig. Werkgroepen werden opgericht om de financiële
haalbaarheid van de eigen doelstellingen te onderzoeken.
Voorts kreeg ik tijdens een VVD-symposium de gelegenheid om namens de
NOV, enkele ontwikkelingen binnen en rond de krijgsmacht te presenteren.
Daarbij werden de NOV-activiteiten en recente publicaties benadrukt.
Vreemd genoeg ontving de Carré geen ministeriële subsidie; volgens
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de afwijzingsbrieven omdat er nauwelijks sprake zou zijn van professionele vorming van de lezers...
Mijn tijdelijke werkgroep 4e Doelstelling bracht een uitgebreid rapport
uit, maar werd al opgeheven vóórdat de algemene ledenvergadering
een besluit had genomen. De verstandhouding met de latere voorzitter,
overste Hazenberg, raakte toen even in een dip. Erelid zou ik niet meer
worden na 15 jaren.
In 2000 was ik dus als burger onder part-time contract bij de landmachtstaf en
kreeg het verzoek om van 15 tot 26 mei als senior national representative,
tevens liaisonofficier, deel te nemen aan de Partnership for Peace oefening
COLA-2000 (Cooperative Lantern). Na mijn positieve antwoord werd ik gemilitariseerd en kreeg weer een PSU (persoonlijke standaard uitrusting) uitgereikt. De oefening vond plaats in Zuid-Frankrijk, omgeving Fréjus, met deelname van ongeveer 20 nationaliteiten, vooral uit voormalige Oostblok-landen.
Voor mij gold geen oefentoelage, zelfs geen volledige betaling, dus ik rekende
op een interessante periode en dat werd het ook.
We vertrokken vanaf vliegveld Eindhoven en werden na de landing
naar een vakantiecomplex voor overheidspersoneel vervoerd. Daar
waren de oefenleiding, liaisonofficieren, lower control cellen en de
(politieke, juridische, NGO-) adviseurs ondergebracht, evenals de facilitaire ondersteuning (legering, voeding, transport, computer- en netwerkbeheerders, vergaderruimte, wasmachines, post etc.).
De ‘spelers’ - een Nederlandse en een Tsjechische brigadestaf - bevonden zich elders op een kazernecomplex van Franse para’s.
Bij de oefenleiding en spelers trof ik vele bekenden aan, waaronder artilleristen
zoals majoor Joosen, en de sfeer was uitstekend totdat zich enkele kleine incidenten voordeden. Er waren voorafgaande besprekingen en training geweest,
waarbij de Nederlandse brigade het verzoek kreeg om rapportage-formats voor
de computerberichten te ontwerpen. Na hun aankomst bleek dat de Fransen
inmiddels een aantal andere formats hadden ontwikkeld en eisten dat die werden gebruikt. De Franse divisiecommandant, generaal Valentin, was een uitstekend gastheer, maar had vermoedelijk nooit van inspraak gehoord.
Zijn ergernis over een aantal zaken liet hij aan ons merken, terwijl de
(milde) kritiek op zijn staf werd weggewuifd. Zo was hij onaangenaam
verrast dat een gedeelte van de buitenlanders niet aan een vooroefening had deelgenomen, dat de Nederlandse brigade aanvankelijk de
eigen formats bleef gebruiken, dat de beide liaisonofficieren geen
nachtploeg hadden, dat de lower control cellen te weinig fantasie toonden en, erger nog, problemen hadden met het draaiboek en de ‘major
events list’ die ze moesten uitwerken in overleg met de oefenleiding
(DISTAFF). In hoeverre de Fransen zelf hadden voorgeoefend, was
niet helemaal duidelijk bij de initiële briefings.
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Mijn Tsjechische collega en ikzelf waren niet erg gelukkig met het feit dat wij
praktisch onder bevel werden gesteld, briefings moesten bijwonen zonder dat
er zinnige discussies werden gevoerd, en in voorkomend geval als ordonnansen
voor onaangename boodschappen aan de brigades werden gebruikt. De Nederlandse staf toonde daar weinig begrip voor en de gehele oefening was mijn verstandhouding met de brigadecommandant minimaal.
Dat begon op de dag toen ik me na een briefing bij de DISTAFF (directing
staff) naar de brigadestaf begaf. Daar waren de lower control functionarissen
van verschillende nationaliteiten verzameld, die als bataljonsstaven zouden optreden. Omdat we bij de DISTAFF samen met deze functionarissen het draaiboek moesten invullen, besloot ik bij de bespreking te blijven. Na de introducties werd een vraag gesteld, waarop ik inmiddels het antwoord wist. Derhalve
vroeg ik aan de brigadecommandant het woord. Diens arrogante reactie - ik
was bij de introductie al aan de beurt geweest en moest dus verder mijn mond
houden - deed me besluiten onmiddellijk op te stappen en de verdere contacten
uiterst formeel te houden. Om op mijn 56e nog openlijk te worden afgezeken
door een jongerejaars die ‘commandantje’ speelde, terwijl ik alleen problemen
en misverstanden wilde voorkomen, was voor mij iets te veel van het goede.
Uiteraard heb ik daarna regelmatig de brigadestaf bezocht en deed
dan zaken met de plaatsvervangend commandant, kolonel (art) Komen.
Die stelde op een gegeven moment voor dat ik excuses zou aanbieden.
Ik antwoordde dat hij mijn positie toch verkeerd inschatte omdat ik niet
onder bevel stond, dat ik - zoals hem bekend moest zijn - niet meedeed
aan het krijgsschoolgedrag ‘een meerdere heeft altijd gelijk’ en dat ik
als oud-senaatslid recht had op excuses van de generaal.
Nog vraag ik me af waardoor het kwam dat sommige gebrevetteerde
officieren zo’n onsympathieke indruk maakten. Overigens was dat geen
fenomeen van de nieuwe krijgsmacht. Figuren uit de 50-er jaren, zoals
generaal Hasselman (chef generale staf) en kolonel Kloppenburg (een
gouverneur van de KMA), kregen zelfs in de officiële geschiedschrijving een opvallende plaats, terwijl over enkele artilleriegeneraals nu
nog anekdotes de ronde doen.
Problemen waren er genoeg: het draaiboek en de bijbehorende bottom-up
meldingen waren niet goed voorbereid, waardoor ze nog tijdens de oefening
moesten worden aangepast, ingevuld en gecoördineerd. Overste Oomen en zijn
Belgische collega hadden hun handen vol aan de tussentijdse evaluaties en bijsturing. Beide brigades werden geoefend in aspecten van de RoE, het ontwapenen van conflictpartijen aan weerszijden van een demarcatielijn, het
bewaren van orde, rust en freedom of movement, vluchtelingenopvang, controle
van kazernes, onderhandelen, criminaliteits- en incidentbestrijding, informatievoorziening, en het bewaken van opslagplaatsen voor ingenomen wapens en
munitie. De onjuiste interpretatie van het begrip buffer zone leverde een misverstand op en tijdens een video-briefing die overal kon worden bekeken, legde
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de Franse commandant een deel van de schuld aan de moeizame start bij lower
control. Hij noemde daarbij met name de Oostenrijkse officieren die zouden
hebben beweerd zich te vervelen. Op grond van de indrukken opgedaan tijdens
lunchgesprekken, besloot ik uit te zoeken wat er aan de hand was, voordat de
zaak escaleerde.
Mijn Tsjechische collega verbaasde zich eveneens, maar om een andere reden. In zijn leger waren generaals vaderlijke figuren die het
commanderen en corrigeren overlieten aan kolonels. Voor deze cultuurverschillen waren de Tsjechen zelf ongevoelig en deden gewoon
hun eigen ding. De kolonel was niet van plan ’s avonds te werken, laat
staan ’s nachts, wat de Franse generaal ook riep. De Tsjechische brigadecommandant was eveneens een kolonel; hij had enkele verrassingen voor ons in petto.
Ook officieren van het Spaanse vreemdelingenlegioen toonden een afwijkende attitude. Zij droegen daar witte handschoenen (een officier
maakt zijn handen immers niet vuil) en kwamen bij een algemene bespreking pas opdagen na hun siësta, zonder met de ogen te knipperen.
Vervolgens maakte ik een inschattingsfout en vertelde de Duitse plaatsvervangend chef-staf van de DISTAFF dat ik van plan was om met lower control na
te gaan hoe zij hun output en daarmee hun arbeidssatisfactie wellicht konden
verbeteren. Een van hun taken was namelijk om operationele incidenten eerst
met deskundigen en adviseurs van de DISTAFF door te spreken en te coördineren of te verifiëren, voordat ze werden uitgewerkt en opgespeeld. Daar kwam
inderdaad weinig van terecht omdat deze junior-officieren niet gewend waren
in een vreemde taal met officieren van divisieniveau te spreken, en zeker niet
met politieke en juridische adviseurs of vertegenwoordigers van de VN en de
NGO’s. Het effect op de Duitse kolonel was verrassend; hij ontkende glashard
dat er problemen waren en dat de Franse commandant openlijk de blaam bij de
Oostenrijkers had gelegd.
De lower control officieren daarentegen, toonden zich bereid hun problemen met mij te bespreken en hadden een vergaderzaal gereserveerd.
Het werd een collegiaal gesprek, nuttig om de scherpe kantjes van de
eerste dagen te relativeren. Mijn goedbedoelde adviezen hadden echter
nauwelijks een zichtbaar effect. Deze belangrijke spelbepalers waren
niet langer gemotiveerd, of onvoldoende voorbereid, of hadden toch te
weinig ervaring. In ieder geval bleef coaching nodig.
Of de Duitse kolonel zijn chef had ingelicht, weet ik niet, maar nu werd ik zelf
op de korrel genomen. Eerst kwam een controle op onze niet-bestaande nachtshift. Mijn uitleg dat wij zelf bepaalden hoe we ons het beste nuttig konden maken voor het welslagen van de oefening, dat we geen spelers maar aanspreekpunten waren, en dat ik 14 desnoods 16 uur per dag werkte als dat nodig was,
werd met tegenzin geaccepteerd, mits we alle briefings bijwoonden.
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Dat laatste hield in dat we beiden ’s morgens vroeg en ’s avonds twee maal nagenoeg hetzelfde voorgekookte verhaal moesten aanhoren, van de vertrekkende
en de opkomende shift, naast operationele besprekingen, tussentijdse coördinatie en rapportages. Vervolgens kreeg ik tijdens een informatie-uitwisseling in
de briefing room enkele vragen voorgelegd. Na mijn antwoord vroeg ik om ‘als
u me toestaat’ een paar opmerkingen te mogen maken. Een reactie volgde niet
meteen, dus ging ik van start. Na een paar zinnen onderbrak de generaal mijn
betoog met de opmerking ‘kolonel, u heeft mijn toestemming’... Langzamerhand begon ik een beeld te krijgen van de Franse generaals in Sarajevo; dit kon
leuk worden...
Bij een uitnodiging voor de lunch aan de hoofdtafel, zat ik schuin
tegenover de generaal en besprak met de man naast hem de cultuurverschillen. Daarbij noemde ik het gebrek aan onderling begrip en
informeel overleg, naast irritaties tijdens de vele briefings. Als dit in
Nederland zo was gegaan, dan zou ik de briefing room hebben verlaten en daar niet meer terugkomen. Daarbij keek ik de generaal recht
aan; hij glimlachte, maar liet niet merken of hij de hint had begrepen.
In ieder geval werden we verder met rust gelaten en kwam er daarna
een uitleg dat de oefening onder tijdsdruk was voorbereid, waardoor
bepaalde zaken minder soepel liepen dan gehoopt.
Op een avond moest ik ten behoeve van de brigade wachten op speciale kaarten
die ter plaatse konden worden gedrukt. Na een paar uren kwam eindelijk het
bericht dat de machine was uitgevallen. Rondkijkend werden mijn conclusies
over klok-rond oefenen weer eens bevestigd; twee dag-shifts van elk 8 uren, en
géén nacht-shift, bieden veel meer rendement. Want bij duffe krijgers stopt het
denk- en leerproces.
Het moderne computersysteem werkte overigens uitstekend. Mijn collega uit
Tsjechië keek zijn ogen uit, maar bleek snel van begrip. Ook van de overige
nationaliteiten kreeg ik de indruk dat ze hun beste mensen hadden gestuurd,
tenzij we hen al die jaren hebben onderschat...
Na enkele positieve opmerkingen van de generaal over de activiteiten van de
liaisonofficieren en van de Nederlandse brigade, was voor mij de balans weer
in evenwicht. Maar niet voor de Tsjechische brigadecommandant. Bij het naderen van het tijdstip voor ‘einde oefening’ liet hij in zijn commandopost tafels
buiten neerzetten met bier erop. Toen er niets gebeurde en het wachten hem
lang genoeg had geduurd, werden de glazen gevuld. De buslading Franse journalisten die vervolgens arriveerde, zag daar een vrolijk gezelschap; niet erg geschikt voor foto’s in de pers. Naar verluidt moest de Tsjechische kolonel zich
bij de generaal komen verantwoorden...
Dat de Tsjechen niet onder de indruk waren van NAVO-generaals, had
ik al ontdekt doordat mijn collega ‘s avonds niet meer kwam opdagen,
doch na de maaltijd vóór ons slaapverblijf met enkele landgenoten in
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de zon ging zitten en (een) fles(sen) rode wijn opentrok. Omdat ze soms
hun moedertaal bleven gebruiken nadat ik was gearriveerd, besloot ik
hen iets te geven om over na te denken.
Het was me namelijk opgevallen dat enkele Franse (reserve)officieren
deelnamen, die meerdere vreemde talen spraken; wellicht ook Nederlands en Tsjechisch? Immers, bij gevoelige onderwerpen tijdens onze
telefoongesprekken met de brigades schakelden wij over op de eigen
landstaal. En in onze cel werkten twee Franse officieren van de ‘persdienst’. Voorts bleken de Tsjechische en Poolse officieren over uitgebreide militaire woordenboeken te beschikken, dus vroeg ik na afloop
aan mijn Tsjechische collega of ik zijn woordenboek mee naar huis
mocht nemen om te becommentariëren. Hij weet nog steeds niet of ik
misschien toch Tsjechisch verstond...
Op de laatste dag kregen de belangrijkste deelnemers de gelegenheid om hun
first impression reports te presenteren. Dat verliep met gelikte slides helemaal
volgens het sjabloon van de vele briefings die we al hadden ondergaan, totdat
de commandant van de Tsjechische brigade aan de beurt was. Tot ieders ontzetting en tegelijk bewondering, zei deze kolonel tegen de projectorbedienaar:
gooi die slides maar weg, ik vertel wel een mop. De hele zaal voelde dat de
stand 1 : 1 niet meer zou wijzigen.
De avond tevoren had generaal Valentin zich uiterst ontspannen getoond, een borrel, festiviteiten en een afscheidsdiner laten plaatsvinden, én een waarderende toespraak gehouden. Bij eerdere recepties in
de opstartfase van de oefening bleek hij reeds een aimabel gastheer te
zijn. De sfeerverandering in de oefening was des te opmerkelijker,
maar wellicht typerend voor een Franse parachutistencommandant.
Het waren voor iedereen lange dagen, en de Fransen pakten bovendien een
dagelijks sportuurtje. Hun gewoonte om altijd een fles drinkwater bij de hand
te hebben, bleek bittere noodzaak als de koeling van onze werkruimtecontainer
uitviel. Gelukkig gebeurde dit slechts één maal, waardoor deze comfortabele
PfP-oefening voor mij een unieke belevenis werd. Zelden had ik tijdens oefeningen een zwembad gezien; nu had ik er ook nog in gelegen, aan de boulevard
bij St. Raphaël gezeten en dagelijks in het ‘sterren’-restaurant van het vakantiepark gegeten. Alleen de prima wijn bij de warme lunch was reeds na de eerste
dag afgeschaft...
Het indrukwekkende afscheidsceremonieel in de brandende zon werd een demonstratie van militaire trots. Generaal-majoor Bastiaans was uit Heidelberg
overgekomen en hield een speech met een goed verhaal.
Mijn eindrapportage was zeker leerzaam en van de brigadestaf kreeg ik alsnog
een keurig briefje met een videoband thuisgestuurd. In 2002 was Nederland aan
de beurt om een COLA-oefening te organiseren. Of mijn voorstel om daar zoveel mogelijk onderofficieren bij te betrekken is overgenomen, weet ik niet.
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Intussen werkte ik nog steeds voor de NOV en later de Groep Doorn.
Voor de NOV-jaarvergadering werd een aantal inleiders aangezocht
en die klus beviel me zo goed dat op 5 oktober 2001 een symposium
werd georganiseerd voor de KMA, NOV en Groep Doorn. Het hoofdonderwerp was de vulling van de krijgsmacht - lees: KL - onder de
werktitel ‘Gurkha’s, Zwitsers of eigen kweek’.
De inleiders waren mevr. mr. Albayrak (PvdA), mevr. Van Ardenne
(CDA), generaal-majoor Marns b.d. mr. drs. Homan (Clingendael),
luitenant-kolonel drs. Matser (KL) en prof. Soeters (KMA).
Luitenant-generaal b.d. Folmer was de dagvoorzitter en de gouverneur van de KMA, generaal-majoor drs. Roozendaal, onze gastheer.
Dit waren mijn laatste activiteiten ‘binnen’ Defensie. Het beroep was een soort
hobby geworden en dan wordt het tijd om na veertig actieve jaren iets anders te
gaan doen. Redacteur van ‘Sta Vast’ (OSL-stichtingen) bijvoorbeeld, of parttime arbeidsbemiddelaar voor kansarmen, of kritische lezer van de Carré, of
politiek adviseur, of auteur van militaire mémoires. Van KMA-zijde, waarvoor
ik weken pro deo had gewerkt, bestond nauwelijks belangstelling om de
totstandkoming van dit boek te ondersteunen. Daarmee voelde ik me een beetje
terug in 1964: het ‘systeem’ dat in staat was om iedere persoonlijke inkleuring
te ontmoedigen of te negeren. Alledaagse ervaringen en kritische observaties
zijn immers geen wetenschap. Wellicht dat de Defensie-academie in de toekomst desondanks compensatie gaat bieden voor het min of meer opheffen van
de sectie Lessons learned.

Einde van de Koude Oorlog
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Nawoord
Ondanks alle schijnbare zelfverheerlijking is dit een waarachtige geschiedenis.
Er zijn dingen gebeurd waar ik beslist niet trots op ben, doch getracht heb ze
niet te verbloemen. Bij het weglaten van zeer persoonlijke gevoelens en overwegingen, bijzondere successen en mislukkingen, is naar een fair evenwicht
gestreefd. De werkelijkheid kende namelijk grotere extremen dan beschreven.
De krijgsmacht heeft me in staat gesteld bepaalde talenten te ontplooien, zonder mijn onafhankelijke karakter en persoonlijke normen geweld aan te doen.
Zo heb ik evenveel jaren (ca. 13) op een plannenfunctie ‘doorgebracht’ als binnen het legerkorps. Daarbij heb ik aan een aantal collega’s veel te danken, ook
aan mijn superieuren, zonder tot een bepaald netwerk te (willen) behoren. Om
mijn erkentelijkheid hiervoor te onderstrepen, zou ik tientallen namen moeten
noemen, door alle rangen en functies heen, terwijl ik van sommigen niet eens
weet hoeveel ze voor me hebben gedaan.
Daarnaast ben ik niet geconfronteerd geworden met dodelijke ongelukken waarvoor ik direct verantwoordelijk was. Maar de emotionele betrokkenheid bij slachtoffers in mijn omgeving was er niet minder om.
Ander verdriet is mij niet bespaard gebleven. Zo leerde ik van vrouwen
die hun genegenheid voor mij hebben getoond, niet alleen de zin van
het leven kennen maar ook de tragiek Toch voel ik geen spijt over de
hartverscheurende dingen die hun littekens achterlieten, integendeel.
Want, nu de pijn van deze ontmoetingen is verminderd, had ik hun
warmte niet willen missen.
Dit is een realistisch boek geworden over een periode die gemarkeerd werd
door gewone mensen met verschillende achtergronden, kwaliteiten en deugden.
Officieren waren niet volmaakt, maar vormden het product van de gebruikte
selectie- en opleidingsmethoden. Sommige onder hen raakten hun idealen sneller kwijt dan anderen, maar hun inzetbereidheid en kameraadschap wonnen het
doorgaans van het eigenbelang.
Vertrouwde collega’s waren weleens verwonderd over mijn nogal cynische uitspraken; ze wisten niet hoeveel nachtelijke uren werden besteed aan sombere
afwegingen, studie en (mentale) werkvoorbereiding.
Deze milde vorm van slapeloosheid begon reeds op de KMA als een
gevolg van overconcentratie en had nauwelijks invloed op mijn fysieke
conditie of werklust. Alleen in combinatie met keelpijn werd mijn humeur er misschien door aangetast.
Delen van deze mémoires waren dan ook in mijn geheugen reeds
‘geschreven’ voordat de eerste letter op papier kwam.
Door de gekozen vertelvorm zijn niet alle personen meteen herkenbaar en is de
toelichting op onaangename voorvallen beperkt gehouden. De namen van degenen die zich onder ‘vuur’ genomen kunnen voelen, zijn meestal weggelaten.
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Daarmee hoop ik dat het voor iedereen een lezenswaardig verhaal is geworden,
niet als militair-historisch naslagwerk maar juist als een aanvulling daarop. Het
beroep van officier heb ik als een roeping ervaren, waarbij ik me niet echt in
dienst van de minister van Defensie of van generaals voelde, maar van mijn
land. Dat in de huidige tijd de werving van soldaten kennelijk gepaard moet
gaan met sponsoring van autoraces, militaire topsporters, gratis rijbewijzen,
geldpremies, emancipatiegeneuzel en het streven naar 30% vrouwen, zegt méér
over de politieke leiding dan over die militairen. Want ik ben er van overtuigd
dat in een nieuwe Koude Oorlog, zelfs met dreiging van kernwapens, wederom
toegewijde burgers zullen klaarstaan om onze westerse samenleving te dienen.
Ondanks de lafheid of het opportunisme van sommige verantwoordelijke politici, en het parlementaire ‘toetsingskader’ voor uitzendingen, wordt nu anders
tegen de persoonlijke offers van militairen en hun gezinnen aangekeken dan tijdens de politionele acties, de Korea-oorlog en het Nieuw Guinea conflict.
Dat de huidige samenleving daar meer respect voor heeft en veteranen koestert,
kan onze krijgsmacht alleen maar ten goede komen. Doch de bureaucratisering
en de recente neiging om bijna iedereen als ‘veteraan’ te willen aanmerken, kan
het groeiende begrip en de positieve media-aandacht voor de defensietaken of
het militaire beroep weer ongedaan maken.
Veteranen van de Koude Oorlog bestaan niet; wél van Libanon, Irak,
Srebrenica en andere operatiegebieden. Voorts zijn er militaire slachtoffers van politieke blunders, onbetrouwbare munitie of wapens, van
slechte (na)zorg en selectie, en van onzorgvuldige routines. Ieder ander
die meent dat hij of zij het zwaar heeft gehad, moet eens met oorlogsveteranen gaan praten of een boek lezen over helden als kapitein Jack
Boer, vaandrig Aernout, James Megellas en kolonel Pal Maleter.
Veldartillerie-officier was een geweldig beroep met vele uitdagingen en
risico’s, maar ook niet méér dan dat. Sommige van ons zijn vaker op de
proef gesteld dan anderen, doch de verschrikkingen van Vietnam, Irak,
Algerije, Israël en Afghanistan, evenals de vuile oorlogen in Rwanda,
Noord-Ierland, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika, bleven ver van ons verwijderd. Genoeg redenen om dankbaar achterom te kijken.
Bij gebrek aan archief moest ik uit mijn herinneringen putten, met het risico
niet altijd nauwkeurig te kunnen zijn. Dus bij voorbaat mijn excuses voor de
eventuele fouten. Volledigheid werd met opzet niet nagestreefd, want het gaat
vooral om een impressie die overeenstemt met mijn dagelijkse ervaringen en
lotgevallen. Dit is voor mij een voldaan end of mission, want van het intensieve
terugblikken heb ik bijzonder genoten ondanks het schrijnen van oude wonden.
Hiermee sluit ik deze zelfgekozen opdracht passend af: vuur geëindigd!
Bonsoir mes ami(e)s, bonsoir!
(Cadettenlied)
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Bijlage
.50 (mitr)
AAP
AAT
ABRA
ACE
ADLER
afd
afd-cp, afdcp
Afdva, afdva
ALK
AMA
AOC
AOP
AP
AQAP
arbo
ARRC
art
Arty WP
AS, as
as/vv
ASK
ASP
ASS
ATGW(-3)
ATILA
AU
AWG
BAOR
BBO
BBT, bbt
bdos
BFG
BHV
BLJ
bmr
BOS, bos
BOT, bot
bravin
BRD
brig
briglso

zware mitrailleur .50 inch (half inch)
army administrative publication
aan- en afvoertroepen
ArtillerieBeobachtungsradar
allied command Europe
ArtillerieDaten-, Lage-, Einsatz- und Rechnerverbund
afdeling
afdelingscommandopost
afdeling veldartillerie
autolaadkraan
artilleriemeetafdeling
artillerie-opleidingscentrum
artillerie-oriënteringspunt
anti-personeel, anti-personnel
allied quality assurance publication
arbeidsomstandigheden
ACE rapid reaction corps
artillerie
artillery working party
(in) algemene steun, autorisatiestaat
in algemene steun en vuurversterking
artillerieschietkamp
ammunition supply point
artillerieschietschool
antitank-geleid-wapen, antitank guided weapon (van de
3e generatie)
automatisation du tir et des liaisons de l’artillerie
algemene uitrusting
artilleriewerkgroep
British army of the Rhine
bureau bijzondere opdrachten
beroepsmilitair voor bepaalde tijd
boven de organieke sterkte
British forces in Germany
bedrijfshulpverlening
bataljon Limburgse jagers
beschikbaar munitierantsoen
brandstof, olie, smeermiddelen
bijzondere oorlogstoestand, beroepsmilitair voor
onbepaalde tijd
brandstofverdeelpuntinstallatie
Bundesrepublik Deutschland
brigade
brigadeliaisonofficier
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bto
BuZa, BZ
C3I
c
Cadi
CAS
CAX
CCM
CI
CIMIC
CLGP
CNR
co
CO
CODEMA
CoHHOn
COKL
COLA
CP, cp
CPX
CSM
csm
CVKL
CVP
DAM(e)
DAB
DAF(-SP)
DC
DDR
DEBKL
DGA
DGM
DGW&T
DISTAFF
DL
DMKL
DMP
DPKL
DS
DV
ECW
EDA
ELE
EMP

batterijofficier
(ministerie van) Buitenlandse zaken
command, control, communications and information/
intelligence
commandant
cantinedienst
close air support
computer-aided exercise
cross-country mobility/movement
commandanteninspectie
civil-military cooperation
cannon launched guided projectile
combat net radio
commando
centrale organisatie, commanderend officier,
commanding officer
commissie defensiematerieel
commando herhalingsoefeningen
commando opleidingen KL
cooperative lantern
command post, concrete piercing, commandopost
command post exercise
centrale suikermaatschappij
compagniessergeant-majoor
commando verbindingen KL
commissie van proefneming
Division Aéromobile
directie algemeen beleid (van het ministerie)
Van Doorne Automobielfabriek (special products)
des cadets, declinatieconstante, dual capable
Deutsche Demokratische Republik
directie economisch beheer koninklijke landmacht
délégation/délégué général pour l’armement
directoraat/directeur-generaal materieel
dienst gebouwen, werken en terreinen
directing staff
detaillijst
directie/directeur materieel koninklijke landmacht
defensie materieelplanning/-keuze proces
directie/directeur personeel koninklijke landmacht
decontamination solution
directie voorlichting (van het ministerie)
electronische centrale werkplaats
European defence agency
elementair(?) ladingequivalent (erosie-indicator)
electro-magnetic pulse
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emp
EMPA
EMZ
EOC
EOD
ER/RB
EW
EZ
FAC
FADAC
FAL
FDKL
FERA, FeRa
FH-70
FINABEL

flo
FLOT
FM
FN
FOFA
FSS
FTX
FüFelSys
G2
GCT
GE
GOC
GPS
GSU
GT
gwsb
GV
HBS-B
HC
HE (granaat)
HIMARS
HKS
HOBKL
HOV
how
HSA
HTS-E
hw

elektromagnetische puls
European military press association
EuroMetaal-Zaandam
explosievenopruimingscommando
explosievenopruimingsdienst, explosive ordnance
disposal
enhanced radiation/reduced blast
electronic warfare
(ministerie van) Economische zaken
forward air controller
field artillery digital automatic computer
fusil automatique léger
facilitaire dienst KL
Feuerleitradar
Feldhaubitze – 70
France, Italie, Néerlande, Angleterre, Allemagne,
Belgique, Espagne, Luxembourg (later nog verder
uitgebreid met Griekenland en Portugal)
functioneelleeftijdsontslag
forward line own troops
frequentiemodulatie
fabrique national
follow-on forces attack
field storage site
field training exercise
Führungs- und FeuerleitSystem
stafofficier inlichtingen (divisieniveau en hoger)
grande cadence de tir
German, Germany, ook: Duits(e)
genie-opleidingscentrum
global/ground positioning system
gunner sight unit
galatenue
grondwapensysteembestrijding
geestelijke verzorging
hogere burgerschool met wiskundepakket
higher control
high explosive (shell)
high mobility artillery rocket system
hogere krijgsschool
hogeronderhoudsbedrijf KL
hogere officiersvorming
howitzer
Hollandse Signaalapparaten(fabriek) b.v.
hogere technische school voor electronica
houwitser
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IBC
ICM(-DP)
IDL
IDR
IEPG
IGK
IK
IKV
IMS
INDAS
IR
ir
ISTAR
JOP
JSF
KA
KIM
KK
kk
KL
KLu
KMA
KMar, KMAR
KMarns
KMS
KMS
KMT
KOC
krt, KRT
kvv, KVV
KVNRO
KZV
L70
LAM
LARIT
Laro, laro
LARS
LAS
LASER, laser
LAW
LC

infanteriebeveiligingscompagnie
improved conventional munition(s) (dual purpose)
instituut defensieleergangen
InnerDeutsche Grenze
independent European program group
inspecteur-generaal der krijgsmacht
instructiekaart
interkerkelijk vredesberaad
internationale materieelsamenwerking
individueel aanvullingssysteem
infrarood
ingenieur
intelligence, surveillance, target acquisition, and
reconnaissance
jaaronderhoudsprogramma
joint strike fighter
korpsadministrateur
koninklijk instituut voor de marine
KleinKaliber
klein kaliber
koninklijke landmacht
koninklijke luchtmacht
koninklijke militaire academie
koninklijke marechaussee
korps mariniers
koninklijke militaire school voor beroepsonderofficieren (in Weert)
koninklijke militaire school voor beroepsofficieren
(in Brussel)
katholiek militair tehuis
kennis- en onderzoekcentrum
kompasrichttoestel
kortverbandvrijwilliger
koninklijke vereniging van Nederlandse reserveofficieren
kazerneziekenverblijf
lang 70 (lengte = 70 x het kaliber)
laserafstandsmeter
laad- en richttoestel
Landrover
Leichtes ArtillerieRaketensystem
landmachtstaf
lightwave amplification by stimulated emission of
radiation
light antitank weapon
lower control
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LDP
lffd, LFFD
lk
lka, LKA
Lnt, lnt
LOG, log
LOT
ls(o)
LT
Lua, lua
MAG
Marns
MCCD
Mechbrig, mechbrig
MILVA
MIO
MLRS
MLV
MMA
MND-C
mob
MOGOS
MOR
MOU
MOW
MTBF
MTP
Mulo-B
NAMSA
NATCO, NatCo
NATO
NatRes
NAVO, Navo
NBC, nbc
NDB
Nekaf (-jeep)
NGO
NiCa
NIMH
NL
NLC
NONEX
Northag
NOV
NSF

landmachtdoctrinepublicatie
legerfilm- en fotodienst
legerkorps
legerkorpsartillerie(staf)
luitenant
logistiek
life of type
liaison(officier)
loader-transporter (Lance)
luchtdoelartillerie
mitrailleuse à gaz
mariniers
mobile counter-concentration defense
gemechaniseerde brigade
(lid van) militaire vrouwenafdeling
materieelinspectie-orgaan
multiple-launch rocket system
militaire lichamelijke vaardigheid
missile main assembly
multinational division - central
mobilisabel
mobiel geneeskundig operatiekamersysteem
mortieropsporingsradar
memorandum of understanding
militaire operationele wetenschappen
mean time between failures
maximum-toelaatbare penetratie
meer uitgebreid lager onderwijs met wiskundepakket
NATO maintenance and supply agency (in Luxemburg)
nationaal commando
North-Atlantic treaty organization
nationale reserve
Noord-Atlantische verdragsorganisatie
nucleair, biologisch en chemisch
nucleair-doelbericht
Nederlandse Kaiser-Frazer Fabrieken
niet-gouvernementele organisatie, non-governmental
organization
nikkel-cadmium
Nederlands instituut voor militaire historie
(the) Netherlands, Nederlands(e)
nationaal logistiek commando
non-exercise (ook: no play)
Northern Army Group
Nederlandse Officieren Vereniging
Nederlandse Sportfederatie
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nsn, NSN
NTC
NWES
OC
OCGLS
OCI
OCInt
OCTD
OCV
OCVUST
OH
OKP
OKW
OMG
ONDAS
O&O
OOO
OOP
OOR
OP
opn, OPN
ops
OR
org, ORG
OSL
otas
PAL
PB
pc
PC
PERBA
PfP
PLA
PLB
PLC
p.m.
PMC
PMT
PR
pra
prat
pri
prtl
PSO
psu, PSU

natostock-nummer, nato-stocknumber
nationaal territoriaal commandant/commando
nuclear weapons employment school
opleidingscentrum, operationeel concept
opleidingscentrum (voor) grondluchtsteun
opleidingscentrum infanterie
opleidingscentrum intendance
opleidingscentrum technische dienst
officier civiele vakopleiding
opleidingscentrum vuursteun
overhead (projector)
officier van kazernepiket
officier van kazerneweekdienst
operationele manoeuvregroep, operational maneuver
group
onderdeelsaanvullingssysteem
ontspanning en ontwikkeling
onderdeelsoverlegorgaan
opperofficier personeel
onderdeelsonderhoudsrooster
observation post, observer position
operatiën
operaties
oorlogsreserve
organiek, organisatie
oud-strijders legioen
organisatietabel en autorisatiestaat
permissive action link
persoonsbeoordeling
pelotonscommandant
personal computer, poste de commandement
positie- en richtingbepalend apparaat
partnership for peace
Plannen A (lange termijn)
Plannen B (middellange/korte termijn)
Plannen C (grote projecten)
pro memorie (fictief)
provinciaal militair commandant/commando
protestants militair tehuis
public relations
pantserrups(voertuig) artillerie (type AMX)
pantserrups(voertuig) antitankartillerie (type AMX)
pantserrups(voertuig) infanterie (type AMX)
pantserrups(voertuig) tegen luchtdoelen (type Gepard)
peace-support operations
persoonlijke standaarduitrusting
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PvE
QRF
RAP
RATAC
RDM
Reforger
RMC
roag, ROAG
RoE
ROM
RPV
RS, rs
RTS
RTT, rtt
RVE, rve
S1
S2
S3
S4
S5
SAM
SBD
SEAD
Shir
SMID
SMO
SP
SPL
SROA
STANAG
Stasi
STC
SWOT
TACFIRE
TAP
TB
td, TD
TH
TIP
TMPT
TMT
TNO
TOW
TS, ts

programma van eisen
quick-reaction force
rocket-assisted projectile
radar de tir et d’acquisition
Rotterdamse Droogdokmaatschappij
return (US) forces to Germany
regionaal militair commandant/commando
reserve-officier academisch gevormd
rules of engagement
rapport onbruikbaar materieel
remotely piloted vehicle
(in) rechtstreekse steun
rij- en tractieschool
route-tijdtabel
resultaatverantwoordelijke eenheid
sectie personeelszaken, hoofd - sectie inlichtingen en veiligheid, hoofd - sectie operaties en opleiding, hoofd - sectie materieel en logistiek, hoofd - geestelijke (in)stabiliteit 5 (afkeuringsreden), sectie 5
surface-to-air missile
stralingsbeschermingsdienst (overheid)
suppression of enemy air defense(s)
stand-by forces high readiness
school voor de militaire inlichtingendienst
specialistische militaire opleiding
self-propelled, special products
self-propelled launcher
school voor reserve-officieren der artillerie
standardization agreement
Staatssicherheitsdienst (Oost-Duitsland)
schootstafelcommissie
strengths, weaknesses, opportunities, and threats
tactical fire direction
terreinanalyseploeg/-peloton
technisch bulletin
technische dienst
technische handleiding, technische hogeschool
terreinmeetinlichtingenpost
tweedaagse militaire prestatietocht
tactische en militair-technische (eisen)
Nederlandse organisatie voor toegepast
natuurwetenschappelijk onderzoek
tube-launched optically tracked wire (command link)
guided (anti-armour missile)
technisch-specialist, technische staf
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TüV
U, uur UK
UM, um
UNMEE
US
UTM (systeem)
UTP
Vo
VDP
VERDAC
VI
VIP
VL
vlet
VM
VO
VOOA
vrc
vro
vrw
VS
vscc
VUIST-1
VUIST-2
VUVA-PC
vv
WEU
wf (50)
WO II
WP
WPC
WZZ, wzz

Technischer UeberprüfungsVerein
aanvalstijdstip, aanvangstijdstip
United Kingdom, ook: Brits(e)
uitgesteld materieel
United Nations mission in Ethiopia and Eritrea
United States, ook: Amerikaans(e)
universal transverse Mercator (grid)
uitnodiging tot prijsopgaaf
aanvangssnelheid (van ballistisch projectiel)
vakbond voor defensiepersoneel
vervanging FADAC
verzorgingsinstructie
very important person
veiligheidslijn
voorste lijn eigen troepen
verzorgingsmededeling
vaste order, veiligheidsofficier
vereniging van onderofficieren der artillerie
vuurregelingscentrum
vuurregelingsofficier
voorste rand (van het) weerstandsgebied
Verenigde Staten, voorschrift
vuursteuncoördinatiecentrum
vuursteuninformatiesysteem voor afdelings/bataljonsniveau en lager
VUIST-systeem voor brigadeniveau en hoger
vuurregeling veldartillerie - personal computer
(in) vuurversterking
West-Europese Unie
waarschijnlijke fout bij normale verdeling (= 50%
waarschijnlijkheid)
tweede wereldoorlog
Warschau-Pact, Warschaupact, Working Party
warrior preparation center
welzijnszorg
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