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Van de Wapenoudste
In deze afgelopen maanden oktober en november stond
de wereld stil in gedachten bij - naast natuurlijk 75 jaar
V.O.C. - ook het 60 jaar bestaan van de Bondsrepubliek
Duitsland en 20 jaar geleden de val van de Berlijnse
Muur. Zelf wonend in Duitsland was ik getuige van de
wijze waarop Duitsers de twee laatst genoemde gebeurtenissen intens (her)beleven. Talloos en overweldigend
zijn de geschreven beschouwingen, de tv-producties,
de interviews, de lezingen in alle steden en dorpen, de
schoolprojecten en ga zo maar door, die in Duitsland
aangeboden werden. En ze gingen diep. Zowel in vreugde als wel in zelfreflectie over de vraag hoe het dan zo
gekomen is. Beginnend bij de duistere tijd leidend naar
de Tweede Wereldoorlog en vervolgens doorlopend in
de tijd van het gedeelde Duitsland met de DDR.
De beschouwingen zijn veelal genuanceerd, soms extreem en fel, maar zeker niet schuw om de pijnlijke spiegel voor te houden. Het is bewonderenswaardig, die
wijze van beschouwingen en het terugkijken op wat
geweest is. Ik denk dan vaak aan de positie van onze
cavaleristen. In die tijd van de Koude Oorlog gericht op
een strijd in Duitsland. Georganiseerd en getraind op
een totaal andere wijze dan de huidige beroepscavalerie.

Van de Redactie
VOC-Mededelingen op tijd bezorgd?
Het afgelopen kwartaal zijn de VOC-Mededelingen bij een
aantal van onze leden niet tijdig afgeleverd. Dat heeft alles
te maken met de nieuwe postbezorger. In verband met het
zoeken naar mogelijkheden om het blad binnen de begroting te houden zonder concessies te doen aan de kwaliteit
van het blad, scheelt deze nieuwe ‘postduif’ vele duizenden
euro’s op jaarbasis. Nadelen zijn dat de bezorging meer dan
een week kan duren en dat de dekkingsgraad wat lager ligt
dan TNT. Dit heeft geresulteerd in een tiental aangemelde
klachten van leden die het blad niet hadden ontvangen.
Uiteraard zijn die nagestuurd. De redactie biedt daarvoor
zijn excuses aan, maar hecht er tegelijkertijd waarde aan om
een duidelijk beeld te krijgen van het bezorgingsprobleem.
Mocht u bij deze groep behoren en de redactie daarvan
nog niet op de hoogte hebben gesteld, verzoeken wij u dit
te melden via het e-mailadres van ons blad (redactie@voccavalerie.nl). Op basis daarvan kunnen we een gefundeerde
afweging maken al dan niet door te gaan met de huidige
serviceverlener.
Deze uitgave is wederom omvangrijk. De viering van 75 jaar
VOC in kasteel Maurick op 17 oktober neemt een belangrijke
plaats in met een uitgebreid verslag aangevuld met een
fotocollage. Het regimentsoverstijgende diner was een
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Maar geen reden om daar lacherig
over te doen. Het was destijds tijdens
die Koude Oorlog bloedserieus. En er
werd beseft welk gevaar daar aan die
andere kant van de Innere Deutsche
Grenze was. Het werd nog eens verwoord jongstleden 15 november op
de Duitse begraafplaats IJsselsteyn (nabij Venraay) door de
Duitse topgeneraal Egon Ramms: “Diese 32.000 Kreuze sind
ein beeindruckende Mahnung, dass wir den Frieden bewahren müssen. Diese Gedenkstätte ruft uns und künftige Generationen eindrucksvoll in Erinnerung, dass wir eine Verplichtung haben, als Menschen den Frieden zu bewahren
und dafür Sorge zu tragen haben dass sich Unrechtsregime
nicht wiederholen dürfen“. En dan sla ik graag de brug naar
de huidige operaties. Waarin jonge cavaleristen ontplooid
zijn om een wanstaltig onrecht (echt dus een totale afwezigheid van gerechtigheid, zoals Afghanen dat mij zelf vertelden) proberen om te buigen in een betere samenleving ter
plaatse. En ik zie dan weer dat die oudere cavaleristen,
reservist en beroeps van destijds, niet gek veel verschillen
van de huidige cavaleristen. Soortgelijke totale onzekerheden, gelijksoortige twijfels. Maar wèl een wil om te gaan
waarvoor je geroepen bent. En die cavaleristen, van destijds
en heden, zijn verenigd in de V.O.C. En dat genoten wij op
17 oktober jongstleden. Ik wens al die leden der V.O.C. én
hun gezinnen een Gezegend Kerstfeest.

succes. Dit moge blijken uit de reeks zeer positieve reacties
die ons hebben bereikt. De foto’s spreken boekdelen. Maar
we kijken ook weer vooruit. Dit wordt in deze uitgave benadrukt door de ‘Toekomstvisie VOC’ dat tijdens de algemene
ledenvergadering in april werd geïntroduceerd. De commentaren hierop zijn meegenomen en besproken binnen het
bestuur. De aangepaste visie kunt u nu nalezen in deze uitgave en u kunt hierop reageren. Wij roepen u op mee te
doen aan deze verenigingsdiscussie door te reageren via het
in het artikel vermelde e-mailadres.
Met het afsluitende nummer van dit jaar, beëindigen we ook
de artikelenreeks over ‘Amersfoort en de cavalerie’. De redactie dankt lkol b.d. Arie Rens voor de moeite die hij zich heeft
getroost om in dit jubileumjaar van 750 jaar stad Amersfoort
ons ieder kwartaal te hebben geïnformeerd over de rol die de
cavalerie hierin heeft gespeeld. We starten ook een nieuwe
reeks. In het tweede decennium van deze eeuw staat immers
een mogelijke tankvervanging op stapel. Maj Erik Douze van
het Kenniscentrum Grondgebonden Manoeuvre zal u - vooruitlopend op de ongetwijfeld komende krijgsmachtbrede
discussie over de zin en onzin van een tankvervanging informeren over de actuele tankontwikkelingen.
Tot slot wenst de redactie u hele plezierige feestdagen toe
waar u zich ook bevindt op deze aardbol: thuis, op uitzending
of op vakantie. We hopen met u op een uitdagend en enerverend 2010 in goede gezondheid en zien uw verslagen daarvan met vreugde tegemoet.

Internationale Tankontwikkelingen
‘De snoeppotten in het buitenland’
Door: maj E. Douze

“Wie heeft er nog een tank nodig?”
“De CV90 35 is een geduchte concurrent van de tank.”
“Waarom een tank als we ook Apaches hebben?”
Een studie naar de toekomstige relevantie van de tank met
als centrale vraag: Heeft CLAS in de toekomst behoefte aan
een opvolging van de Leopard2? Deze prikkelende eerste
zinnen zijn uitspraken die tot in de hoogste regionen van
onze organisatie zijn te horen en te lezen. Zomaar wat
losse kreten waar (bijna) elke tanker de kriebels van zal
krijgen maar ook ongeloof wordt door deze uitspraken
geoogst. Het is toch voor iedereen duidelijk te zien dat het
kolos uit de Koude Oorlog ook een belangrijke rol vervuld in huidige operaties zoals in Afghanistan? Tja, het is
voor iedereen te zien, maar niet iedereen wil het zien.
De tank is namelijk een uitrustingstuk waar een hoop geld
in gaat zitten voor aanschaf, instandhouding en exploitatie.
Op het politieke vlak is de tank ook niet sexy. Het lijkt moeilijk te zijn om het uitrustingstuk te verkopen als een essentieel middel bij een missie waar opbouw als primair doel is
gesteld. Bij andere zware wapens als de Apache, F16 is dat
blijkbaar makkelijker. Maar dat is in Nederland. Misschien
hebben we wat inspiratie nodig van anderen? Hoe denken
onze buitenlandse partners hier over? En in het kader van
“put your money where your mouth is” is het interessant
om na te gaan waar in het buitenland in wordt geïnvesteerd
als het gaat om het tankwapen. Het praten over ontwikkelingen aan tanks gebeurt op verschillende conferenties binnen onze organisatie. Voorbeelden van internationale bijeenkomsten waar het Kenniscentrum grondgebonden manoeuvre (KCGM) aan deelneemt, zijn de Leopard Benutzer
(LEOBEN) van de Combat Development Working Group en
de International Master Gunner Conference.
De LEOBEN Combat Development Working Group organiseert jaarlijks een conferentie die gericht is op de samenwerking tussen Leopard gebruikende landen. Op 14 t/m 18
september van dit jaar heeft de conferentie plaatsgevonden
in Helsinki. De internationale Master Gunner Conference
wordt ook op jaarlijkse basis georganiseerd. Hierbij staat
centraal: het uitwisselen van praktische informatie over
tanks. Over tactiek tot op pelotonsniveau wordt in principe
alleen gediscussieerd als het direct van invloed is op tankschieten. De Internationale Master Gunner Conference heeft
van 19 tot en met 23 oktober plaatsgevonden in Grafenwoehr. Daar waren 19 landen bij betrokken. In de aanko-

mende edities van Mededelingen zal ik beschouwingen
geven over welke ontwikkelingen tanks in andere landen
ondergaan en met welke reden. Dit zal ik doen aan de hand
van DCTOMP-factoren: Doctrine, Commandovoering,
Training, Organisatie, Materieel(projecten) en Personele
aspecten. De tank ontwikkelingen binnen de landen die ik
ga beschouwen zijn van: Duitsland, Denemarken, Canada,
Noorwegen, Engeland, Verenigde Staten, Frankrijk, Griekenland en Turkije. Waarom juist deze keuze?
Om verschillende redenen. Het genoemde land is een partnerland van Nederland. Het land is groot en dominant in de
wereld. Het land heeft tanks in inzetgebieden en daarmee
heeft het mogelijk ook nuttige operationele tank ervaring.
Of de ontwikkelingen zijn volgens de materiedeskundigheid
van het KCGM van het OTCMan opmerkelijk of interessant
genoeg om te worden beschreven. Hoog tijd om u te laten
kijken in de “snoeppotten” in het buitenland. In deze editie
van Mededelingen: Duitsland.

Doctrine
Onze Duitse collega’s zijn helemaal overtuigd van de waarde van de gevechtstank. Met name ervaringen tankeenheden van andere landen in Afganistan hebben hen het laatste bewijs geleverd dat de gevechtstank zelfs in terrein, dat
niet als “ideaal” tankterrein1 wordt gekenmerkt, een doorslaggevende factor is. Daarvoor hadden zij al hun eigen
ervaringen in WOII (Ardennen), Amerikaanse ervaringen in
Irak (Faluja). Vuurkracht, mobiliteit, afschrikkende werking
en goede bescherming worden door de Duitsers als zeer
goed beoordeeld. Daarnaast onderkennen zij dat de tank
1

Geaccidenteerd terrein, bergachtig terrein en verstedelijkt gebied
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een verschuiving zal gaan ondergaan van duel uitrustingstuk naar infanterie ondersteunings uitrustingstuk.

Command and control
Het zogenaamde BMS IFIS systeem zal worden ingebouwd
bij alle gevechtstroepen. In tegenstelling tot de Nederlandse
keuze om een generiek component tussen alle overige component te plaatsen hebben de Duitsers ervoor gekozen om
verschillende componenten bij de commandant te integreren in 1 bediening en afleespaneel. De verschuiving van
duel rol naar ondersteuningsrol komt ook tot uitdrukking in
de terugkeer van de infanterietelefoon zodat uitgestegen
personeel onder bescherming met de tankbemanning kan
communiceren.

Een oude bekende: de infanterietelefoon

Training
Duitsland heeft de volgende aandachtsgebieden bij training:
· Reality training
· Training tijdens missies
· Training in bebouwde omgevingen
· Evaluatie van LFX’n en FTX’n
De focus op reality training lijkt in schril contrast te staan
met de toename van het gebruik van virtuele simulatiemiddelen in andere landen. Duitsland is echter rijkelijk uitgerust met deze simulatiemiddelen. Voor de reality training
zijn nog enkele behoeftes onderkend. De opleiding voor
versterkte pelotons en teams(+) in verstedelijkt gebied heeft
nog geschikte oefenterreinen nodig. Hiervoor zal Gefechtsübungszentrum Altmark worden uitgebouwd met kleine
stadjes en een vliegveld. Dit opleidingscentrum moet plaats
gaan bieden aan het oefenen van eenheden ter sterkte van
bataljons (+) of zelfs Task Force.
In Munster is de Bundeswehr begonnen met de aanpassing
van het voormalige Barbara-Dorf dat een verstedelijkt
uiterlijk zal gaan krijgen. Gevechtseenheden gaan hier ervaren hoe het is om tussen bebouwing (containers) te rijden en op doelen te schieten tussen bebouwing.

Organisatie
Duitsland heeft nog zes tankbataljons over. Drie daarvan
zijn ingedeeld als zogenaamde Einsatzkrafte de andere drie
hebben de rol van stabiliseringeenheden gekregen. De
Einsatzkrafte zijn uitgerust met de Leopard2A6 (93PzLehr,
33 PzBtl, 203 PzBtl). Van de drie stabiliseringbataljons zal er
1 worden uitgerust met deze tank (104PzBtl). De overige 2
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Barbara-city

De hangende bestuurdersstoel

stabiliseringbataljons (413 PzBtl en 393 PzBtl) zullen worden
uitgerust met de Leopard2A5. Daar waar eerst nog onduidelijkheid was over verdergaan met de Leopard2A6 of
teruggaan naar de 2A5 is er besloten te blijven bij de verdeling van de twee types. In totaal zal er na 2010 een
bestand van 350 gevechtstanks over zijn. Zeventig Leopards
2A6 zullen met mijnbescherming worden uitgerust. Deze
krijgen de naam Leopard2A6M (Minenschutz). Verder
beschikken de Duitsers dan over 155 LEOPARDs 2 A6 en
125 LEOPARDs 2 A5. De Leopards 2A4 zullen allemaal worden verkocht. Van de zeventig Leopards2A6M zullen er in
ieder geval vijftig verder worden aangepast naar de moderne Peace Support Operations Tank (PSO tank). In de planning stond om vijftig oude 2A4 torens om te bouwen naar
kant en klare PSO torens. Dit zal vanuit kostenoverweging
worden gestopt. Vijftig 2A6 torens zullen met kleinere PSO
modules worden uitgerust. Het plan bestaat om de overige
twintig A6Ms voor 2014 PSO gereed te hebben. Daarmee
heeft Duitsland een soort uitzendset gereed en is het afgestapt van het hele tankbestand missiegereed te maken.
Vanaf 2011 moet er een eskadron beschikbaar zijn voor
wereldwijde inzet. Welke eigenschappen de 17 tanks precies
moeten gaan krijgen voor deze wereldwijde inzet moet uit
onderzoek van de firma KMW volgen. Met de in de inleiding
genoemde conferenties en informeel contact volgt het
KCGM deze ontwikkelingen op de voet.

Materieel (passieve bescherming)
De grootst bedreiging in Afganistan voor tanks komt van
IEDs. Op een tweede plaats komt de dreiging van RPG’s.
Zoals hierboven vermeld staan zeventig tanks in de planning om te worden voorzien van het mijnenbeschermingspakket. De Canadesen zijn zeer tevreden over dit pakket; het
heeft al zes keer een beslissende rol gespeeld bij het opvangen van IED explosies. Daarnaast hebben Duitsland en
Canada een verbeterde bestuurdersstoel ontwikkeld.
Deze hangende stoel voorkomt dat het zitvlak van de bestuurder niet kan worden geraakt door de tankbodem die
met de snelheid van de explosie enorme verwondingen kan
veroorzaken ook al komt de bodem maar 15 centimeter
omhoog. Doordat de bestuurder zich iets naar voren moet
bewegen om te kunnen waarnemen door zijn nachtzichtapparatuur, komt zijn zitvlak boven de torsiestaven die bij een
explosie ook 12 cm omhoog schieten.

Een proefopstelling van een beschieting op een met
AwiSS uitgeruste Leopard.

Deze zitpositie moet daarom voor de bestuurder worden
voorkomen door verbeterde (3e generatie) nachtzichtapparatuur die de bestuurder ook vanuit zijn natuurlijke houding
een goed beeld geeft. Ook voor achteruit rijden: de bestuurder kan met warmtebeeld beter in zijn eigen sporen achterwaarts rijden, maar hij kan ook beter onderkennen of er
extra aarde is omgewoeld naast zijn sporen waarin in de
haast gelegde explosieven kunnen liggen. Het belang van
een goed waarnemingsvermogen van de bestuurder wordt
vooral uitgedrukt door het feit dat de Wehrtechnische
Dienst ook proefnemingen doet met beeldfusie voor dit
tankbemanningslid: CCD camera gefuseerd met warmtebeeld. Verder zullen camera’s worden geinstalleerd op de
zijkanten van de tank om de dode hoeken daar op te heffen.
(äfbeelding) Het VIRTUS systeem: Infrarood en CCD
Bij de bescherming tegen RPG dreiging ligt de uitdaging
om een 360 graden dreiging te weerstaan zonder dat het
gewicht van de gevechtstank te groot wordt. De Duitsers

willen geen concessies doen aan de passieve bescherming
aan de voorzijde van de tank omdat dan de duelbescherming tegen vijandelijke tanks helemaal wordt opgegeven.
Een modulaire bescherming moet een deel van de oplossing gaan bieden. Deze is aan het dreigingsscenario aan te
passen maar ook, niet onbelangrijk, aan de vervoerseisen
van luchttransport.

Materieel (actieve bescherming)
Het andere deel van de oplossing tegen projectieldreiging
wordt gezocht in actieve systemen. Deze systemen hebben
door het relatief lichtere gewicht de voorkeur boven passief
pantser. Duitsland heeft beproevingen met „AwiSS“ van de
firma Diehl gedaan. Na detectie en identificering van het
projectiel wordt er een granaat met blastwerking in de baan
van het projectiel geschoten die het projectiel op 5 tot 25
meter van de tank moet opvangen. Dit systeem presteert
alleen nog onvoldoende. Het heeft namelijk de relatief
„schrikbarende“ lange tijd van 300 ms nodig om tot bestrijding van het inkomende projectiel over te gaan. Rond deze
tijd zullen proefnemingen worden gedaan met een tweede
generatie actief systeem.

Materieel (vuurkracht)
Hier zoekt Duitsland verbeteringen in detectiemogelijkheden
door nieuwe sensoren. Nieuwe generatie EMES en peri.
Daarnaast worden er andere eisen gesteld aan de te gebruiken munitie die wordt uitgedrukt in letale, minder letale
en niet letale munitie. Zelfs een zogenaamde show of force
spotlight op het Remotely Controlled Weaponstation moet
niet letale effecten bereiken. Het kan een opponent duidelijk
maken dat hij in de gaten wordt gehouden. Met niet letale
effecten hebben de Duitsers al eerdere toepassingen gehad.
Vroeger had het zogenaamde Sturzkampfflugzeug (STUKA)
van Junkers een sirene die werd aangedreven door kleine
propellors op het landingsgestel. De afgeworpen bom werd
voorafgegaan door het gehuil van deze sirenes en boezemde al vaak angst in voordat het werd gevolgd door een
explosie. De lader zal het Remotely Controlled Weaponstation gaan bedienen. Het station wordt geschikt gemaakt
voor een granaatwerper, MG3 mitrailleur of de Browning
.50. Voor de granaatwerper moet ook niet letale munitie
beschikbaar komen. Het kanon krijgt nieuwe munitie te verschieten. De HE DM11 kan geprogrammeerd worden verschoten waardoor de explosie van de granaat kan worden
gepland door de tankbemanning. Voorlopig zal Duitsland
het blijven doen met het ‘dom’ verschieten van deze granaat. Dit betekent explosie bij het raken van een oppervlak.
Schietproeven met deze granaat hebben een verwoestende
werking op bunkers laten zien.2 Later op de agenda (niet
voor 2014) zal het AZEV, (Automatische Zielerkennung und
Verfolgung) worden ontwikkeld. Dit systeem scant het landschap permanent. Het herkend automatisch mogelijke doelen. De bedienaar krijgt de mogelijkheid om de doelen te
markeren, te laten volgen en uit te vergroten.

Het VIRTUS systeem: Infrarood en CCD.
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Bescherming tegen mijnen en IED’s

In het lichtgroen de modulaire passieve bescherming,
verstevigde bodemplaat
en het Remotely Controlled
Weaponstation van de
PSO tank.

Bescherming tegen mijnen

2

Uitgebreide schietproeven van een samenwerkingsverband van
Denemarken en Nederland hebben ook waardevolle lessen opgeleverd over verschillende munitiesoorten die op verstedelijkte doelen
werden afgeschoten.

Materieel (overig)
Strategische mobiliteit moet ook na alle aanpassingen aan
de tank blijven gewaarborgd. Certificering voor de C17 zal
gaan volgen. Met name het (te verwijderen) modulaire
pantserpakket zal het mogelijk moeten maken de tank te
vervoeren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de afmeting (past het?) maar ook naar de benodigde aantal tussenstops benodigd om de eindbestemming te bereiken.
Mobiliteit in verstedelijkt gebied kan verder worden verbeterd voor de tank, maar ook voor troepen die het ondersteund door een dozerblad dat de tank in staat stelt om
opgeworpen hindernissen weg te dozeren. Een klimaatbeheersingsysteem ontwikkelen de Duitsers samen met
Nederland. Het gaat hier primair om een oplossing door
middel van en airconditioneringssysteem. Daarnaast houdt
Duitsland ook aanvullende maatregelen in de gaten, zoals
de koelende werking van het Barracuda camouflagesysteem. Een Auxillary Power Unit (een aggregaat) gaat
er voor zorgen dat de tank met een verhoogde vraag naar
stroom ook met de moter uit in staat is om in het hoogste
bedrijfsniveau te blijven waarnemen in statische posities.
De uitdaging is om in deze toestand van „silent watch“ ook
daadwerkelijk een APU te ontwikkelen die silent voldoende
is. In 2013 moet er een APU zijn ontwikkeld die aan alle
gestelde eisen voldoet.

Tot slot
De snoepkast van Duitsland lijkt redelijk gevuld met alles
wat wij in Nederland ook zo graag zouden willen. Met name
de ontwikkelingen geven die indruk. Daarnaast moet echter
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niet worden vergeten dat Duitsland ook enorm in zijn
tankbestand heeft gesneden om kwalitatieve verbeteringen
mogelijk te maken. Ook is het afgestapt om het totale
tankbestand aan missies aan te passen.

De belangrijkste punten zijn
hieronder opgesomd:
·
·

·
·
·

·
·
·

Verschuiving van duel gevechtsvoertuig naar
infanterieondersteuning gevechtsvoertuig.
Deze verschuiving heeft naast zijn bewezen geschiktheid
voor hedendaagse missies de ontwikkeling van
verschillende technologische toepassingen tot gevolg.
BMS is de belangrijkste ontwikkeling op het gebied
van C2 binnen tanks.
Extra inspanning voor van LFX en FTX.
Zes tankbataljons uitgerust met Leopards2A5 en 2A6. 		
Uiteindelijk 70 Leopards2A6 die in topconditie gaan
zijn voor buitenlandse missies.
Een verbetering van de beschermingswaarde
en modulariteit van de bepantsering.
Verbetering van de waarnemingssystemen.
Schaalbaarheid in letaliteit en de ontwikkeling
van niet letale wapens.

In de volgende versie van buitenlandse snoeppotten:
Canada en Denemarken. Met name hun operationele ervaringen met de Leopard in hun huidige missies als oorzaak
van opmerkelijke investeringen met zijn interessant.
Intranet: Kenniscentrum Grondgebonden Manoeuvre
Het Kenniscentrum Grondgebonden Manoeuvre is het vanzelfsprekende aanspreekpunt voor materiedeskundigheid
van de operationele manoeuvre. Door evaluatie en synchronisatie van gebruikerservaring geeft het kenniscentrum
concreet en doortastend richting aan de toekomstige aanpassing en verbetering van taken, werkwijzen, en uitrusting
van de manoeuvre in de veranderende krijgsmacht.

Vereniging officieren cavalerie - Mededelingen

Een tankeskadron tijdens de Koude Oorlog
Door Ikol b.d. Ed Westerhuis

Inleiding
Gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw worden
de militaire inspanningen beheerst door de confrontatie
tussen Oost en West. Tegen de achtergrond van de constante dreiging van een nucleaire oorlog en de politieke
poging tot afschrikking door een beleid van ‘wederzijds
verzekerde vernietiging’ bij een eventueel gewapend conflict in Centraal-Europa, groeit de naoorlogse Koninklijke
Landmacht in de jaren zeventig uit tot een legerkorps met
een gemiddelde parate sterkte van ruim 80.000 man.
Het is het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Na volledige mobilisatie bestaat deze organisatie uit meer dan
175.000 militairen en tien manoeuvrebrigades. Het is de tijd
dat de cavalerie beschikt over twaalf tankbataljons en vier
verkenningsbataljons met een gezamenlijk tankbestand van
ruim 900 gevechtstanks. De oudere generatie officieren is in
deze spannende periode opgegroeid en gevormd. Voor de
jongere generatie is het geschiedenis. Begin jaren tachtig
van de vorige eeuw had ik het voorrecht en het grote
genoegen het A-eskadron van 41 Tankbataljon RHPA te
mogen commanderen. Op verzoek van de redactie van de
VOC-Mededelingen blik ik in dit artikel terug op deze enerverende jaren bij het bataljon in Bergen-Hohne in de deelstaat Niedersachsen. De plaats waar, naast Seedorf en
Langemannshof, duizenden dienstplichtige huzaren en
honderden beroepsmilitairen tijdens de Koude Oorlog
met zoveel plezier hebben gediend op de Noord-Duitse
Laagvlakte.

West-Duitsland
Als gevolg van de voortgaande mechanisatie en motorisatie
van de tank- en infanterie-eenheden, maken de manoeuvreeenheden vanaf midden jaren vijftig in toenemende mate

gebruik van buitenlandse oefenterreinen. In Nederland zijn
geen gebieden beschikbaar waar eenheden van brigadegrootte volledig ontplooid kunnen optreden. Een probleem
waarmee de Koninklijke Landmacht decennialang mee blijft
worstelen. Ook de dracht van de moderne wapensystemen
neemt dermate toe, dat Schietkamp Oldebroek te klein
wordt. De Koninklijke Landmacht wijkt uit naar o.m. Sennelager en vanaf 1958 naar La Courtine in Frankrijk.
Een belangrijke rol is weggelegd voor het oefenterrein Bergen-Hohne, waar vanaf 1954 gebruik wordt gemaakt van de
daar aanwezige tankschietbanen. Na toetreding van West
Duitsland tot de Noord-Atlantische Verdrags Organisatie,
schuift de NAVO verdedigingslinie tegen een eventuele
aanval van het Warschau Pact op naar het oosten. In 1958
wordt de Rijn-IJssellinie verlaten en wordt de Weser-Fuldalinie de hoofdverdedigingslijn. Na de crisis rond Berlijn in
1961 worden er Nederlandse landmachteenheden permanent gelegerd in West-Duitsland. In 1963 wordt de volgende stap van de ‘voorwaartse verdediging’ gezet. De eenheden van het Warschau Pact moeten nu ten oosten van de
rivier de Weser worden vernietigd. Nederland krijgt als
onderdeel van de Northern Army Group een vak toegewezen direct aan de ‘Innere Deutsche Grenze’. Noord wordt het
Nederlandse vak van verantwoordelijkheid begrensd door
de rivier de Elbe, west door de rivier de Weser en zuid
wordt het 1 (NL) Legerkorps aangeleund door 1 (GE)
Legerkorps. De voorste rand weerstandsgebied wordt in
1973 uiteindelijk het noord-zuid lopende Elbe-Seiten Kanal.
Belangrijke plaatsen in het Nederlandse vak zijn Lüneburg
en Uelzen.

Bergen-Hohne
De NATO Truppenübungsplatz Bergen-Hohne op de
Lüneburger Heide is met een oppervlakte van zo’n 28.400 ha
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In 1965 worden bij elk tankpeloton twee van de vijf Cenhet grootste militaire oefenterrein van West-Europa.
turion tanks voorzien van een 105 mm kanon met een .50
Het wordt vanaf 1935 door de toenmalige Wehrmacht in
mitrailleur RMG.
gebruik genomen ten
De ‘Ranging Machine
behoeve van de traiNATO Truppenübungsplatz Bergen-Hohne
Gun’ dient om de afning van de Duitse
stand tot het doel te
Panzertruppen. Aan
bepalen alvorens het
de oostzijde van het
vuur te openen met de
oefenterrein wordt in
hoofdbewapening.
de jaren 1935 tot 1938
In 1971 stroomt bij het
bij het gehucht Belsen
bataljon de Duitse
het huidige kamp
Leopard-1 tank in. De
Hohne gebouwd.
toegenomen snelheid,
Na de Tweede Wereldde uitstekende terreinoorlog komt Bergenvaardigheid en de
Hohne onder Brits
onvergelijkbare actiebeheer en wordt het
radius van deze eerste
oefen- en schietterrein
naoorlogse Duitse
verder uitgebreid.
gevechtstank, vormen
Op 1 april 1958 wordt
een indrukwekkende
het oefenterrein overwereld van verschil
gedragen aan de Bunmet zijn voorganger.
deswehr en aangeDe hoofdbewapening
wezen als ‘NATO Major
blijft het beproefde 105
Training Area’. Hoofdmm kanon van Britse
gebruikers zijn Engemakelij. Echter nu met
land, Duitsland en
een optische afstandsNederland.
meter. In 1983 tenslotte worden de LeoIn de jaren tachtig kunpard-1 tanks omgewisnen tijdens de schietseld voor de geavanseries twee brigades
ceerde Leopard-2 tank
gelijktijdig gebruik
met een 120 mm
maken van de aanwekanon en een laserzige schietbanen. Het is
afstandsmeter. Personiet toevallig dat twee
nele vulling van de
Nederlandse cavalerieeenheden vindt plaats op basis van de Organisatietabel en
eenheden in de nabijheid van dit grote oefencomplex worAutorisatiestaat (OTAS). In de praktijk blijken de vastgestelden gelegerd. 41 Tankbataljon RHPA in Bergen-Hohne en 43
de aantallen echter vaak flexibel. Dienstplichtig personeel
Tankbataljon RHvS (vanaf augustus 1973) in Langemannstekent soms voor korte duur bij en beroepspersoneel wordt
hof. Het oefenterrein Bergen-Hohne wordt door Nederland
in afwachting van functievervulling eerder bij de eenheid
anno 2010 nog altijd meerdere malen per jaar gebruikt voor
(schiet)oefeningen met tanks, gevechtshelikopters en andere zware wapensystemen.

41 Tankbataljon RHPA
Op 1 juni 1953 wordt het 4e Bataljon Zware Tanks opgericht en ondergebracht op het complex ‘De Boskamp’ in
Amersfoort. Het bataljon wordt uitgerust met de Amerikaanse Shermantank met 76 mm kanon. In het voorjaar van
1954 wordt omgewapend op de Engelse Centurion Mk V
tank met het 20-ponderkanon (84 mm). Bij de grote legerreorganisatie van 1958 wordt het bataljon omgenummerd
naar 41 Tankbataljon en ingedeeld bij de 4 Divisie.
Van 1961 tot 1963 wordt het bataljon, evenals de andere
tank- en verkenningsbataljons van de Koninklijke Landmacht, bij toerbeurt een aantal maanden in Duitsland ingedeeld bij de toenmalige 121 Lichte Brigade.
Vanaf februari 1963 wordt 41 Tankbataljon permanent
gelegerd in Bergen-Hohne.
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Centurion Mk V tank van 41 Tankbataljon in 1969

einde van de Koude
Oorlog, wordt de
grootste reorganisatie
van de Koninklijke
Landmacht sinds de
Tweede Wereld-oorlog
in gang gezet. In 1994
wordt 41 Tankbataljon
op-geheven en in
oktober van dat jaar
verlaat de Koninklijke
Landmacht de legerplaats Bergen-Hohne
na een onafge-broken
aanwezigheid van 33
jaar.

Het tankeskadron

Organogram NL tankbataljons na 1983
geplaatst. Dank zij dit ‘boven de organieke sterkte geplaatste personeel’ zijn personeelstekorten in deze jaren veelal
een uitzondering. Al vanaf 1953 hanteert de Koninklijke
Landmacht voor het dienstplichtig personeel het Individueel
Aanvullingssysteem (INDAS).
Tien jaar later gaat men echter voor de gevechtselementen
van de manoeuvrebataljons over op het Onderdeelsaanvullingssysteem (ONDAS). De personele bezetting voor de
tankeskadrons stroomt gelijktijdig in voor hun ‘eerste oefening’ bij de parate bataljons en zwaait ook gelijktijdig af.
Voor de opleiding een enorme stap voorwaarts, maar voor
de operationele gereedheid van het bataljon niet altijd even
makkelijk. Achter elk paraat tankbataljon staat in het Nederlandse mobilisatiesysteem een RIM tankbataljon. RIM staat
voor Rechtstreekse Instroming in Mobilisabele eenheden.
Hier vullen de dienstplichtige huzaren eskadronsgewijs na
hun afzwaaien achttien maanden de organisatie. Daarna
gaan ze op papier naar een mobilisabele (MOB) eenheid.
Achter 41 Tankbataljon RHPA staat 42 Tankbataljon RHPA
RIM. In deze jaren ontbreekt overigens nog zo’n 30% van de
personele oorlogsbezetting bij het parate bataljon. Het Ceskadron vormt het zgn. ‘kleinverlof-eskadron’. Binnen het
gangbare mobilisatiesysteem moet deze eenheid binnen
24 uur oproepbaar en inzetbaar zijn. Lange tijd staan de
tanks van het C-eskadron in Bergen-Hohne tegen weer en
wind beschermd onder grote geacclimatiseerde rubberen
hoezen (‘dry clads’) in de open lucht. Uiteindelijk wordt het
C-eskadron ondergebracht in het mobilisatie complex in
Lettele. In 1984 wordt het C-eskadron paraat gesteld.
Na de val van de Berlijnse Muur in november 1989 en het

Begin jaren tachtig
hebben alle
Nederlandse tankbataljons 53 tanks in de
organisatie. Om de
anti-tank capaciteit
van de pantserinfanteriebrigades te vergroten, wordt het aantal tanks bij de tankbataljons van deze
brigades in 1983 verhoogd naar 61 stuks. De tankbataljons
van de pantserbrigades leveren er één in en gaan naar 52
tanks. Vooruitlopend op deze reorganisatie had 41 Tankbataljon zijn tankeskadrons al een jaar eerder omgevormd
van drie pelotons met vijf tanks naar vier pelotons met vier
tanks. Naast de zeventien Leopard-1 tanks beschikt het
A-eskadron in 1982 over twee pantserrupsvoertuigen YPR765 (een voor de commandogroep en een voor de voorwaartse artilleriewaarnemer), twee vrachtwagens 4 ton van
het type DAF YA 4440, drie Landrover jeeps en twee motorfietsen Triumph. Bij het optreden te velde krijgt het tankeskadron standaard extra middelen toegewezen (‘tijdelijk
onder bevel’) van het stafstaf- en verzorgingseskadron.
Zoals een Leopard-bergingstank, een pantserrupsvoertuig
YPR-765 gewondentransport, een Landrover gewondentransport en meerdere vrachtwagens voor het transport
van brandstof (klasse III) en munitie (klasse V). De logistieke
middelen vormen de ‘eskadronsgevechtstrein’ en staan
onder leiding van de eskadronsopperwachtmeester.
In 1982 bestaat het A-eskadron uit zo’n tien beroeps kaderleden, twintig korporaals Technisch Specialist (tankchauffeurs en monteurs) en tachtig dienstplichtigen.
De dienstplichtige tankbemanningen worden centraal opgeleid bij het Opleidings Centrum Cavalerie te Amersfoort.
De huzaren bij de schooleskadrons, het kader bij de School
Reserve Officieren Cavalerie en de Kaderschool.
Aansluitend aan de initiële opleiding in Nederland dient het
dienstplichtig personeel vervolgens tien maanden bij het
parate tankbataljon en ondergaat hier de zogenaamde ‘eerste oefening’.
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Tanktrein beladen op Bergen Bahnhof

Jaarprogramma
Het jaarprogramma voor de eerste oefening van het tankeskadron wordt gedomineerd door de vaste bouwsteenoefeningen van het bataljon, de eventuele deelname aan grote
brigade- of divisie oefeningen, de tankschietopleiding en de
deelname aan de schietseries, het onderhoud van het materieel, sport en de steunverlening aan andere eenheden.
Tijdens de bouwsteenoefeningen met klinkende namen als
Korte Teugel, Linker en Rechter Galop, worden de ‘drills’
van het optreden met de enkele tank en het tankpeloton
beoefend. De bouwsteenoefeningen worden afgesloten met
de Test Enkele Tank en vervolgens de Test Tankpeloton,
afgenomen door het personeel van de bataljonsstaf.
De intensieve oefeningen vinden plaats op de oefenterreinen van Bergen-Hohne en Munster-Nord. Verplaatsingen
van het eskadron per trein of over de openbare weg, maken
standaard deel uit van deze oefeningen.
Het bataljonsoptreden wordt in deze jaren in West-Duitsland
niet alleen op de oefenterreinen beoefend, maar vindt voor
een groot deel plaats in het daadwerkelijke oorlogsgebied
en op de openbare weg.
Minimaal eenmaal per twee jaar worden een of meerdere
brigades ontplooid tijdens een divisiegeleide brigadeoefe-

Evaluatie van een pelotonsoptreden tijdens oefening
Rechter Galop
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ning. Eenmaal per vijf jaar worden een of meerdere divisies
en grote delen van de legerkorpstroepen ontplooid tijdens
grootscheepse legerkorpsgeleide divisieoefeningen met duizenden pantser- en wielvoertuigen. De Verenigde Staten
vliegen elk najaar een divisie in vanuit Texas in het kader
van de REFORGER oefeningen (REturn of FORces to
GERmany). Kenmerkend bij deze oefeningen met realistische tijdruimte factoren tijdens zowel de planning als de
uitvoering van de operaties, is de nauwe samenwerking ook in internationaal verband - tussen verkenningseenheden, tanks, pantserinfanterie, anti-tank helikopters, luchtsteun, artillerie en genie : het gevecht van de verbonden
wapens. Bekende grootschalige oefeningen tijdens de jaren
zeventig en tachtig van de vorige eeuw zijn o.m. ‘Big Ferro’,
‘Saxon Drive’, ‘Harte Faust’, ‘Clover Fortune’, ‘Atlantic Lion’
en ‘Free Lion’. 41 Tankbataljon RHPA neemt aan vrijwel alle
grote oefeningen deel.
Tijdens de Koude Oorlog is de dreiging van een Nucleaire,
Biologische of Chemische (NBC) oorlogvoering reëel aanwezig. Bij iedere oefening van enige omvang wordt daarom
het ontsmetten van mensen en materieel na een chemische
of nucleaire aanval beoefend in een zogenaamde ontsmettingsstraat. Het eskadron ondergaat deze ontsmettingen zowel op Duitse kazernes als te velde. De ontsmettingsstraat
wordt ingericht door een Duitse NBC compagnie van 3 (GE)
Panzer Division of 101 (NL) NBC compagnie.

Leopard-1 tank in de NBC ontsmettingsstraat
Er gaat bijna geen week voorbij tijdens de parate periode of
er wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de schietopleiding van de tankbemanning. Miniatuur Schiet Baan,
Genschau-schieten en afstandsmeetoefeningen in het terrein, bereiden de bemanningen voor op de jaarlijkse schietseries. Het eskadron neemt tijdens de eerste oefening deel
aan twee schietseries. Tijdens het programma voor het
‘jongste’ eskadron van het bataljon, ligt de nadruk op het
beoefenen van de gevechtsschiettechnieken door de enkele
tank. Er wordt stationair en rijdend geschoten op stilstaande
en bewegende doelen. Zowel bij daglicht als bij duisternis.
Tijdens het ‘nachtschieten’ wordt gebruik gemaakt van
infrarood licht of van gevechtsveldverlichting door middel
van mortiervuur. Een speciale methode is de ‘licht en vuur’
procedure, waarbij afwisselend door één tank zo snel mogelijk het doel wordt opgespoord met de xenon witlicht schijn-

programma voor het tankeskadron tijdens de eerste oefening maar één doel : het eskadron zo snel mogelijk tactisch
en schiettechnisch op een niveau te brengen, waarbij de
eenheid de oorlogsopdrachten naar behoren kan uitvoeren
en de tankbemanningen een reële kans hebben te overleven
op het gevechtsveld.

Tussen Elbe en Weser

werper, waarna een andere tank het vuur opent met het
tankkanon.

Het Nederlandse vak van verantwoordelijkheid bevindt zich
tussen de rivieren de Elbe en de Weser. In geval van een
gewapend conflict met het Warschau Pact, voorzien de
operatieplannen van het 1 (NL) Legerkorps in het inrichten
van de verdediging op de westelijke oever van het ElbeSeiten Kanal (ESK) met twee divisies voor en een beveiligende strijdmacht tussen de Innere Deutsche Grenze en
het ESK. De in Seedorf, Hohne en Langemannshof gelegerde 41 Pantserbrigade maakt deel uit van deze beveiligende strijdmacht. Het grote probleem in deze jaren is de
dislocatie van de Nederlandse eenheden. Van de vredeslocaties op de Veluwe en in Brabant naar de oorlogsopstellingen op de Noord-Duitse Laagvlakte, moet een afstand worden afgelegd van minimaal 350 kilometer. Jarenlang pleit
de NAVO voor de legering van een tweede brigade in
Noord-Duitsland, maar de diverse kabinetten in Den Haag
geven hier om financiële redenen niet aan toe. Velen hebben twijfels of het legerkorps wel in staat is om te mobiliseren en te ontplooien in het toegewezen vak en tijdig de verdediging gereed te hebben binnen de voorgeschreven
militaire waarschuwingstijd van 48 uur.

Tijdens de tweede schietserie schiet het tankeskadron het
programma voor het ‘oudste’ eskadron. Nu ligt de nadruk
op het gezamenlijk optreden van de tanksecties (‘Doppel
Panzer’) of het voorwaarts gaan met vuur en beweging
door het gehele peloton (‘Battle Run’ acties). Iedere tank
krijgt een eigen sector toegewezen en de pelotonscommandant past vuurleiding toe. Meerdere stilstaande en bewegende doelen worden gelijktijdig beschoten. Gedurende de
gehele parate periode verschiet iedere tankbemanning
gemiddeld 96 granaten met het kanon 105 mm en 4750
patronen 7.62 mm met de coax- en torendakmitrailleur. Dat
de Nederlandse dienstplichtige tankbemanningen in deze
jaren niet onderdoen voor hun Britse en Amerikaanse
beroepscollega’s, blijkt tijdens de deelname aan de bekende
tankschietwedstrijden om de Canadian Army Trophy op het
moment dat zij over een gelijkwaardige tank beschikken.
Theorielessen, oefenen, schieten, onderhoud, sport en
inspecties. Uiteindelijk hebben alle activiteiten in het jaar-

41 Tankbataljon heeft als deel van de 41 Pantserbrigade de
opdracht het vertragend gevecht te voeren tussen de ‘Innere Deutsche Grenze’ en het Elbe-Seiten Kanal in het gebied
van de Salzwedel Bogen. Doelstelling : zoveel mogelijk afbreuk doen aan een oprukkende gemechaniseerde vijand én
tijd winnen voor het legerkorps om tijdig de verdediging te
kunnen inrichten. In 1982 wordt het eskadronsvak van het
A-eskadron 41 Tankbataljon in het oosten begrensd door
het oord Bergen Dumme aan de Innere Deutsche Grenze en
in het westen door het Elbe-Seiten Kanal en het oord Uelzen. Het gebied van verantwoordelijkheid is ongeveer 28 km
diep en 6 km breed. Midden in het vak loopt de Bundesstrasse 71 van oost naar west. Het eskadron heeft de opdracht om zo lang mogelijk, doch minimaal 24 uur, een
vijandelijke opmars via de B 71 te vertragen en zoveel
mogelijk Warschau Pact gepantserde voertuigen te vernietigen met pelotonsvuurovervallen door middel van zogenaamde ‘hamer en aambeeld’ acties. Hierbij brengt één

Genschau schieten in Munster Nord

‘Doppel Panzer’ op baan 9

Nachtschieten tijdens schietserie 82-3
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peloton de opmars van de tegenstander tot stoppen, waarna een ander peloton de vijand aangrijpt op zijn flank en
hem dwingt te ontplooien. Om het effect van vijandelijk
artillerievuur te minimaliseren, worden de opstellingen
daarna snel losgelaten en springt men naar een volgende
opstelling. Het eskadron treedt tijdens dit beweeglijk vertragend gevecht ‘reinrassig’ op. Dat wil zeggen met de vier
organieke tankpelotons en zonder de steun van pantserinVertragend gevecht omgeving Suhlendorf
fanterie. Op markante punten als kruispunten, bruggen en
nauwe doorgangen wordt eigen artillerievuur gepland.
Het terrein waar het vertragend gevecht dient te worden uitgevoerd, kenmerkt zich door glooiende hellingen en de aanwezigheid van landbouwgronden, een enkele waterloop,
bomenschermen, kleine boscomplexen en enige kleine oorden. Gedekte naderings- en terugtochtswegen zijn volop
aanwezig en de Leopard-1 tanks kunnen gebruik maken van
optimale waarnemings- en schootsvelden. Het gebied is
dun bevolkt.
Het eskadron houdt rekening met het optreden van een
gemechaniseerde tegenstander, die zich zal verplaatsen en
zal ontplooien conform de Warschau Pact doctrine.
Verkenningselementen, een spitspeloton, een voorcompagnie en de hoofdmacht van een voorhoedebataljon. Gevolgd
door de overige eenheden van een eerste echelons gemeLegerkorpstegenaanval omgeving Uelzen
chaniseerd- of tankregiment. Sovjet-eenheden uitgerust met
BRDM, BTR 60, BMP-1 en 2 gepantserde wiel- en rupsvoervan geïmproviseerde overgangsmogelijkheden als baileytuigen en T-72 tanks, gesteund door mortieren, anti-tank
brugelementen versterkt met boomstammen en ouderwetse
raketten en artillerie. De Russische T-72 tank is bewapend
fascines.
met een 125 mm kanon met een gladde loop en heeft een
automatische laadinrichting. Hij wordt door de huzaren als
een formidabele tegenstander gezien. Na het voeren van
Tot slot
het vertragend gevecht doorschrijdt het eskadron de ‘AufDe ballon is gelukkig nooit omhoog gegaan. Het (mogelijk)
nahme Linie’ bij het oord Uelzen en het Elbe-Seiten Kanal
verloop van de gevechtsacties analyseren indien het eskaen betrekt een afwachtingsgebied in
dron wel had moeten vechten, is
het legerkorpsachtergebied. 41
niet aan de orde. Zo niet geheel onTankbataljon maakt bij de vermogelijk. Ik ben echter de mening
volgopdracht deel uit van de legertoegedaan dat 41 Tankbataljon
korpsreserve.
RHPA in de jaren tachtig van de
De 41 en 51 Pantserbrigade houden
vorige eeuw goed was uitgerust,
zich hier gereed voor het uitvoeren
goed was opgeleid en uitstekend
van de legerkorpstegenaanval op
kader had. En dus de opdrachten
een eventueel Warschau Pact brugnaar behoren had uitgevoerd.
genhoofd op de westelijke oever
Het zou irreëel zijn om te verondervan het Elbe-Seiten Kanal.
stellen dat het bataljon ongeschonDe noord-zuid lopende waterhinden de strijd op de Noord-Duitse
dernissen Elbe-Seiten Kanal en de
Laagvlakte zou hebben overleefd als
rivier de Ilmenau spelen een behet gewapend conflict wel was uitBienenbutteler Mühlenbach, pantserremmend
langrijke rol in de Nederlandse
gebroken. Met groot respect denk ik
of pantserstoppend?
verdedigingsplannen. In het gebied
terug aan de duizenden dienstplichwaar mogelijk een legerkorpstegenaanval moet worden uittige en beroeps militairen die hier hebben gediend en daadgevoerd, loopt echter nog een waterhindernis waar genewerkelijk de strijd hadden moeten voeren.
raties cavalerieofficieren zich over hebben gebogen: de
Door het intensieve oefen- en verlofschema en de strakke
Bienenbutteler Mühlenbach. De hinderniswaarde zit niet
paraatheidsregelingen, werden de Duitsland eenheden
zozeer in de waterloop, een smalle beek, maar in de oevergekenmerkt door een grote saamhorigheid. Een essentieel
gesteldheid. Een oevergesteldheid die in elk jaargetijde
en noodzakelijk element bij het uitvoeren van moeilijke
anders is. Tijdens de vele oefeningen in dit gebied wordt
opdrachten. Wat dat betreft is er weinig verschil tussen de
de hinderniswaarde van deze beek regelmatig proefonderoperationele omstandigheden tijdens de Koude Oorlog en
vindelijk getest. Is deze befaamde beek nu pantserremmend
de huidige uitzendingen naar Afghanistan. Huzaren blijven
of pantserstoppend? Het eskadron maakt hierbij gebruik
huzaren.
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Toekomstvisie VOC
“Verleden hebben we, toekomst moeten we maken.”
Door: maj b.d. Niels Hoogsteder

Door de blijvend veranderende Krijgsmacht voelt het Bestuur de noodzaak om vanuit een gedragen visie op deze
veranderingen te kunnen reageren. Hiertoe heeft het
Bestuur een strategietraject doorlopen. De resultaten van
dit traject zijn verwoord in drie stellingen en op de Algemene Vergadering met de leden gedeeld. Om alle leden in
de gelegenheid te stellen aan deze visie bij te dragen hieronder de volledige tekst. U kunt reageren per brief naar
het secretariaat of per mail naar toekomstvoc@hotmail.
com. Na verwerken van uw reacties zal het Bestuur de
definitieve versie opstellen en bekend stellen.
De VOC prijst zich gelukkig met een hybride ledenbestand
in wiens uiteenlopende behoefte de vereniging in gelijke
mate zal voorzien
De VOC heeft ongeveer 1800 leden, zo’n 350 hiervan zijn
actiefdienend. Het Cavalerieofficierschap verbindt alle leden
maar de behoeften lopen uiteen. Waar de grote groep
reserve- en officieren buiten dienst, de sta-tutaire doelstelling van kameraadschap en traditie huldigt, hebben de
actiefdienende leden vooral behoefte aan een vakinhoudelijke vereniging. We erkennen deze verschillen en zien in
deze tweeledigheid juist de kracht en het onderscheidend
vermogen van de VOC. Voor beide stromingen zal de verenging activiteiten blijven organiseren en vooral leden steunen om onder auspiciën van de VOC zelf activiteiten te
organiseren. De vele borrels en lunches enerzijds en bijvoorbeeld de Ritmeester Raadpleging anderzijds getuigen
van het succes van deze formule. We kiezen ervoor de huidige, goed lopende, activiteiten te versterken en niet te
streven naar meer activiteiten. In de communicatie uitingen,
zoals de VOC-Mededelingen en de -website, zal voor alle
interesses gelijke aandacht zijn. Hoewel de VOC een
platform biedt voor inhoudelijke discussie, zijn we geen
belangenvereniging.

De VOC is dé vereniging voor alle officieren
van het wapen der cavalerie
De afgelopen jaren is het bestand parate cavalerie enorm
geslonken. Bataljons en regimenten zijn hierbij uit de slagorde verdwenen. Het einde van het veranderen van de
Landmacht is nog niet in zicht. Overeenkomstig de doelstelling van de VOC bieden wij een plaats voor alle cavalerieofficieren en tradities. De VOC is hét brandpunt van
saamhorigheid van alle cavalerieofficieren. Hieraan geven
we invulling door (leden van) verdwenen eenheden en
regimenten een plaats te bieden, gerelateerde verenigingen,
zoals de VOOC en KILACADMON, actief te steunen en

gefragmenteerde of slecht bezochte activiteiten te verbinden. Deze verbindende rol willen we meer prominent op
ons nemen. De hierbij te hanteren methode is die van
ondersteuning. Als samenwerking vruchtbaar blijkt, gaan
we formele relaties echter niet uit de weg. De VOC zal zich
profileren als overkoepelende vereniging voor alle sociale
cavalerieactiviteiten.
De VOC zal zelfstandig voortbestaan
De diversiteit van het ledenbestand maakt dat de VOC niet
rechtstreeks afhankelijk is van de parate cavalerie.
Het onder druk staan van het parate bestand noodzaakt dus
niet tot vergaande allianties met zusterverenigingen.
Daarbij is zowel het vakmanschap als kameraadschap
gediend met een eigen identiteit, immers zonder meerwaarde geen bestaansrecht.
Dit neemt niet weg dat uitwisseling en incidentele samenwerking mogelijk is. Daarvoor zullen we toenadering zoeken
bij de vakinhoudelijke kant van de VIO en camaraderiekant
van de VOA. Hierbij moeten gelijkwaardigheid en de eigen
identiteit van de VOC echter altijd zijn geborgd.
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De eerste en tweede Afghaanse oorlog
1839-1879
Door Erik Jellema, majoor der Grenadiers

In navolging van het eerste artikel beoogt dit artikel de
tweede Afghaanse oorlog nader toe te lichten en daarmee
de verschillende legendes te ontrafelen.
DEEL 2: DE TWEEDE AFGHAANSE OORLOG

“The difficulties will begin
where military successes have ended”.
Duke of Wellington, 1939.

De Tweede Afghaanse Oorlog
Na de Krim-oorlog begon Rusland India weer te bedreigen.
De Tsaar wilde, met het ophogen van de spanningen in
Afghanistan en door het uitlokken van een Heilige Oorlog,
meer lucht krijgen om zijn plannen voor de Straat van
Constantinopel te realiseren, de toegangsweg tot Rusland.
De Russen creëerden nieuwe provincies in Turkestan en
reduceerden de afstand van Rusland tot India van 600 tot
400 mijl. In 1878 raakte Rusland in oorlog met Turkije. De
Britse vloot stoomde op naar de Dardanellen en Indiase
troepen werden op Malta gestationeerd. Weer vertrok er
een Russische missie naar KABUL, terwijl er net een Britse
was geweigerd. De Britse Gouverneur-generaal in India was
woest en stelde de Afghaanse Amir een ultimatum om de
Britse missie te ontvangen. Wellicht door slecht weer heeft
het antwoord van Amir de Britten nooit bereikt. Dit was het
begin van de Tweede Afghaanse Oorlog. In november 1878
trokken drie Britse colonnes Afghanistan binnen.

verdrijven, zodat deze geen inzicht hadden in zijn manoeuvre. Zijn hoofdmacht bestond uit 2263 man, Highlanders,
Gurkhas, genisten en Royal Horse Artillery met de kanonnen op de rug van olifanten. De opmars door de bergen in
de winter werd bijna verraden door twee Pathaanse sepoys
die met het afgeven van schoten probeerde de vijand te
waarschuwen. Roberts wilde de opmars bespoedigen door
de Gurkhas voorop te sturen met een spitscompagnie van
betrouwbare Highlanders. Op deze wijze werd de vijand
verrassend aangegrepen en werden achtereenvolgens drie
dominerende heuvels veroverd op de Afghanen en daarbij
werd bovendien de achterhoede van de vijand bedreigd.
De Afghanen ontdekten dat hun terugtochtroute werd
bedreigd en lieten de gevechtsposities los achtervolgd door
de Bengaalse cavalerie. Op deze wijze werden 8 Afghaanse
regimenten en 18 kanonnen uitgemanoeuvreerd. Met deze
operatie verkreeg Roberts zijn reputatie als troepenman.
De PESHAWAR Field Force werd in de Khyber Pass met een
dergelijke situatie geconfronteerd. De Afghanen bezetten
een fort en de bergtoppen op de flanken. De Britse commandant, Sir Sam Brown- ja die van de befaamde Sam
Brown belt-, gaf een van zijn drie brigades de opdracht tot
een wijd omtrekkende beweging. De tweede brigade viel de
bergtoppen op de flanken aan en de derde brigade moest
frontaal aanvallen. De frontale aanval werd te vroeg ingezet
en de Britten leden zware verliezen. De Afghanen ontdekten
de omtrekkende beweging en vielen georganiseerd terug.
Hierbij wisten de Britten de terugtochtroute toch af te snijden, waardoor de Afghaanse terugtrekking alsnog uitliep in
een chaos. De weg naar JALALABAD lag open.

DE SLAG OM CHARASIA/ KABUL 1879
De noordelijke colonne trok door de Khyber Pass naar
JALALABAD, de centrale trok door de Kurram Valley naar
KABUL en de zuidelijke trok naar KANDAHAR. In januari
1879 bereikte de KANDAHAR Field Force met 12800 man
en 78 kanonnen het doel. De andere colonnes ondervonden
problemen, omdat hun lines of communication constant
belabberd werden door de Afghanen. Generaal-majoor
Roberts VC, commandant van de KURRAM Field Force
werd gehinderd door een meerderheid van Afghanen die
vanuit de hoogtes de vallei compleet domineerden. Roberts
besloot tot een omtrekkende beweging met slechts een
misleidingaanval frontaal. De omtrekking met het gros van
zijn troepen werd bij duisternis uitgevoerd. Daarbij trof
hij maatregelen om vijandelijke waarnemingsposten te
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De Amir van Afghanistan was genoodzaakt met de Britten
te onderhandelen. Een verdrag werd op 26 mei 1879 in
GANDAMAK gesloten op de locatie waar 37 jaar daarvoor
captain Souter met de restanten van het 44th Regiment of
Foot het vaandel om zijn middel bond. De Britten werden
gedwongen een voor de Afghanen gunstige verdrag af te
sluiten door politieke opschudding in Engeland vanwege
de kosten van de expeditie. De Amir werd door Engeland
erkend mits hij de veiligheid van een Britse missie in
KABUL garandeerde tegen een beloning van 60.000 pond
sterling. De Britten garandeerde dan Afghanistans veiligheid tegen agressors van buitenaf. De troepen van generaal
Roberts moesten het garnizoen van KABUL leveren. De
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De slag om Charasia/ Kabul 1879
Bron: www.Britishbattles.com
twee andere divisies trokken terug naar India, hevig geteisterd door cholera. Voorlopig bestond de missie in KABUL
uit slechts 25 cavaleristen en 50 infanteristen. De missie nam haar intrek in het fort Bala Hissar. De Afghaanse
KABULI regimenten werden in september 1879 vervangen
door troepen uit HERAT die niet aan de gevechtshandelingen hadden deelgenomen. Deze troepen paradeerden voor
het fort Bala Hissar en eisten betaald te worden door de
Britten. Zij werden teleurgesteld. Er brak een opstand uit
en er vielen schoten. De bevolking van KABUL sloot zich bij
de Afghaanse troepen aan en belegerde de Bila Hissar. Een
voor een werden de Britten gedood.
Het bericht bereikte India en de terugtrekkende troepen
uit KANDAHAR werden gealarmeerd en ook Roberts in de
KURRAM VALLEY kreeg opdracht naar KABUL op te trekken. Roberts trok op met een cavaleriebrigade, 4 regimenten infanterie en twee infanteriebrigades, een totaal van 7
bataljons met 4 batterijen artillerie. Deze eenheid was 4000
man en 18 kanonnen sterk. Op 5 oktober 1879 bereikte hij
CHARASIA een gehucht 10 kilometer zuid van KABUL. Daar
werd zijn opmars gestopt door Afghanen die zich in de heuvels van de LOGAR defilé hadden verschanst. Roberts had
te weinig gevechtskracht om het defilé te bestormen en te
bezetten. Bij het aanbreken van de volgende dag bemerkte
hij dat de opmarsroute onbegaanbaar was. Bovendien was
een sterke Afghaanse strijdmacht geïnfiltreerd tussen zijn
eigen voorhoede en de hoofdmacht. Hij besloot onmiddellijk aan te vallen. 92nd Highlanders rukten frontaal op
en bonden de vijand. Roberts gaf een brigade opdracht
de Afghaanse westelijke en minder sterke flank met een
omtrekkende beweging aan te grijpen.
De 72nd Highlanders braken in in de Afghaanse verdediging
en de 5th Gurkhas losten de Highlanders met een voorwaartse doorschrijding af. Zo werden de hoogten boven het
LOGAR defilé ingenomen.
De Afghanen begonnen vanuit het centrum troepen naar
hun bedreigde flank te sturen. Dat maakte het voor de
92nd Highlanders in hun frontale aanval mogelijk om op te

rukken en aansluiting te vinden met de troepen op de heuvels. Bij de gevechten tussen Afghanen en Britse cavalerie
wierpen de Afghanen zich op de grond en probeerden met
hun lange messen de benen van de paarden te verwonden.
De Afghanen werden teruggedreven en op 8 oktober 1879
werd KABUL ingenomen. De leiders van de opstand in september werden publiekelijk terechtgesteld en het fort BILA
HISSAR vernietigd als een symbolische waarschuwing. De
Britten richtten een nieuw kampement in op de hoogte van
BEMURA in het noorden van KABUL. Dit werd de SHERPUR
cantonemend genoemd. Dit kampement werd uitgebreid
totdat het 4 versterkte heuveltoppen besloeg en een perimeter van vier en een halve mijl. Met een bezetting van
7000 man, waaronder 5500 infanteristen kwam dit neer op
1 geweer per anderhalve meter. Het kampement werd versterkt door gebruik te maken van puin en draadversperringen. Het zorgvuldig plaatsen van 20 kanonnen deed Roberts
geloven dat hij het tegen eventuele belegeraars 4 maanden
kon uithouden.
DE SLAG OM DE SHERPUR/ KABUL 1879
Problemen startten in december 1879. Mulahs uit heel het
land riepen een heilige oorlog (Jehad) uit en grote hordes
trokken naar KABUL. Roberts wachtte niet af en viel de hordes aan, met als doel hen partieel te verslaan. Een zorgvuldig bedachte manoeuvre om een horde Afghanen west van
KABUL te verslaan mislukte, omdat een cavalerie officier
zich niet strikt aan zijn opdracht hield. Met 300 man en 4
kanonnen reed hij recht op de vijand af en raakte gebonden.
Bij de terugtocht gingen alle kanonnen verloren. Roberts
was gedwongen zich op de SHERPUR terug te trekken toen
de Afghanen massaal optrokken.

Deze satellietfoto laat de markante gele heuvels van de BEMURA zien. Hierop was de SHERPUR kantonnement gevestigd. Midden onder in de groene vlek de heuvels waarop het
fort Bila Hissar ligt. Precies halverwege tussen deze locaties
de positie van het hedendaagse HQ ISAF op dezelfde plaats
waar de Britten hun kampement hadden in 1939!
Bron: Internet Google Maps
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De Afghaanse aanvallen op de SHERPUR van KABUL 1879
Bron: www.Britishbattles.com

De bevolking sloot zich wederom bij de hordes aan.
De mulahs in KABUL spoorden de Afghanen aan op de
SHERPUR aan te vallen. Een mulah zou een groot vuur aansteken als teken voor het begin van de aanval.
Op 23 december 1879 nog bij duisternis vielen de Afghanen
aan. De Britten vuurden lichtgranaten af om de aanvallende
menigte te kunnen bevuren. De Afghanen leden zware verliezen door het gedisciplineerde Britse vuur. Tijdens een
gevechtspauze liet Roberts een batterij rijdende artillerie,
beveiligd door cavalerie, een raid uitvoeren om de vijandelijke afwachtingopstellingen te bestoken. Later in de dag
trokken de Afghanen terug naar KABUL. Roberts opende
de poorten en liet de cavalerie een charge uitvoeren. Naar
schatting vielen honderdduizend Afghanen de SHERPUR
aan. De Britten verloren 3 doden en hadden 30 gewonden.
DE SLAG OM MAIWAND 1880
Tot juli 1880 bleef het relatief rustig in Afghanistan.
De Britten waren op zoek naar een geschikte Amir.
Ondertussen werden de troepen uitgedund. Op 22 juli werd
een nieuwe Amir aangesteld en de Britten maakten zich op
om Afghanistan te verlaten. Toen bereikte hen schokkend
nieuws. Een brigade van het garnizoen van KANDAHAR
was totaal vernietigd en de rest werd belegerd. De belegeraar was de warlord Ayub Khan van HERAT. Zijn idee
was om een algehele opstand uit te roepen en Amir te
worden van heel Afghanistan. Het gebrek aan enige Britse
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Honderd duizend Afghanen bestormen de SHERPUR op 23
december 1879. Bron: www.Britishbattles.com

De slag om Maiwand 27 juli 1880
Bron: www.Britishbattles.com

spionage in HERAT had het mogelijk gemaakt dat Ayub
Khan zijn voorbereidingen onopgemerkt kon verrichten.
Brigade-generaal Burrows van het KANDAHAR garnizoen
werd eropuit gezonden om de hoofdmacht van Khan in de
provincie Helmand te onderscheppen, 120 kilometer van
KANDAHAR.
Zijn troepenmacht bestond uit twee Bombay cavalerieregimenten, twee Bombay infanterie- regimenten en de E
batterij van de Royal Horse Artillery en wat genisten. Zijn
eenheid was 2600 man sterk en hij moest het opnemen
tegen 7500 reguliere Afghaanse troepen met 6 batterijen.
Dagelijks werd Khan versterkt door fanatiekelingen. Om zijn
lines of communications te beveiligen trok Burrows halverwege terug op KHUSHK-I-NAKHUD. Daarbij moest hij ook
eventueel een afbuigen van Khan´s hoofdmacht via GHAZNI
naar KABUL verijdelen. De komende 10 dagen trachtte
Burrows tevergeefs contact te krijgen met Khans hoofdmacht. Op 26 juli 1880 werd Burrows bericht dat vijandelijke troepen een gehucht MAIWAND 20 kilometer naar het
noorden hadden bezet. Burrows besloot hen daar de weg
te blokkeren. De volgende dag ontdekte Burrows dat hij
niet met een voorhoede te maken had, maar met de gehele
hoofdmacht van Khan, zo´n 20.000 man met 30 kanonnen.
Burrows koos opstelling op de open vlakte en had slechts
bescherming van enkele gebouwen en een rivierbedding.
Hopeloos in de minderheid begon Burrows aan de slag.
Zijn onervaren cavalerie was terughoudend in de strijd
en daarmee werd de infanterie in verwarring gebracht.
Onervaren infanterie zocht de bescherming van het ervaren
66th Regiment of Foot, die met gedisciplineerd tirailleren de
fanatiekelingen nog een tijd op afstand wist te houden.

Britse opstellingen op de SHERPUR 1879.
Bron: www.Britishbattles.com
De E batterij vocht dapper, maar werd gedwongen haar
kanonnen terug te trekken onder de bedreiging overrompeld te worden. Het 66th vocht tot de laatste elf man die
nog munitie hadden. Deze elf besloten een laatste charge
uit te voeren, waarbij allen werden gedood. Meer dan 1000
Britten sneuvelden die dag. Khan als overwinnaar trok op
naar KANDAHAR en begon de belegering van de citadel.
DE SLAG OM KANDAHAR 1880
Veertien dagen nadat het slechte nieuws Roberts VC in
KABUL bereikte, trok hij uit KABUL op naar KANDAHAR.
Met 10.000 man en kanonnen niet zwaarder voor een ezel
om te dragen, spoedde hij zich naar het 300 mijl zuidelijker
gelegen KANDAHAR. De uitrusting van de troepen was
teruggebracht tot het absolute minimum. Na 21 Dagen marcheren in stofwolken door bergen en over de desert bij temperaturen van 45 graden en bij temperaturen van onder nul
bij nacht, bereikte Roberts op 31 augustus KANDAHAR met
een gedemoraliseerd garnizoen. Ondanks de vermoeidheid
van zijn troepen en zijn eigen ziekte viel hij de volgende
dag vanuit de beweging Ayub Khan aan en versloeg hem

19
19

beslissend buiten
de muren van de
citadel. Hiermee
verdiende hij lauwertakken op zijn
reeds hooggewaardeerde reputatie. In
zijn memoires deelt
hij deze eer met zijn
troepen die hem zo
dapper dienden. Hij
zag hen meer als
gewaardeerde vrienden dan als onderhebbenden.
EPILOOG
Met deze beschrijving van de
Eerste en Tweede
Afghaanse Oorlog
heb ik getracht een
beeld te schetsen waarom de Britten al eeuwen interesse
hebben in Afghanistan. Om de economische interessen in
India veilig te stellen werd Afghanistan gebruikt als bufferstaat. De bevolking van Afghanistan was (is) echter niet dol
op buitenlandse inmenging en greep(grijpt) iedere mogelijkheid aan om de Britten te verdrijven. Heel geduldig stemden zij hun aanvallen af op de momenten waarop de Britten
militair gezien door financiële dan wel politieke overwegingen waren gereduceerd tot een klein en kwetsbaar garnizoen. Op tactisch gebied hebben we gezien dat de in het
begin koloniale manier van optreden geen succes had. Op
geen enkele wijze werd rekening gehouden met het ruige
onherbergzame Afghanistan. Hierdoor waren, met een te
groot logistiek contingent, de troepen niet in staat stand te
houden en bleken de lines of communication enorm kwetsbaar tegen hit en run acties. Ook het ontbreken van informatie verzamelen over de vijand leidde tot verrassingsaanvallen van de Afghanen. Uiteindelijk leerden de Britten door
schade en schande en pasten ze hun logistieke proporties
en uitrusting en tactieken aan de omstandigheden aan. Het
belang van verkenningen en het bezetten van dominerende
hoogtes, weliswaar afgekeken van de Afghanen, bleek succesvol. Ook het succes van uitmanoeuvreren, sneller handelen dan de vijand, en handhaven van het momentum,
wordt door het optreden van generaal Roberts VC duidelijk
aangetoond.

unscrupulous Afghan warlords to disrupt the international
effort, - in the same way as their 19th century forbears were
able to do when confronted by the disagreements between
the British Resident, and the ailing military commander.
Today there are many different national agendas being
pursued by the countries involved in Afghanistan. Whilst
the US works to destroy the al Quaeda organisation, Russia
seeks to recover its favourable political position, lost when
it invaded Afghanistan. Other nations, such as Britain, may
have more altruistic aims. But unless there is a clear unity
of purpose amongst the entire international community,
it is likely that all efforts to create conditions of peace and
security in the region will fail. At the military level, within
the Coalition forces currently engaged in Afghanistan, good
intelligence, effective command and control, highly professional soldiers and vastly superior military technology

Luitenant-generaal Roberts, VC.
Bron: www.Britishbattles.com

Wellicht is het aardig om hier de gedachten van generaal
Sir Michael Rose uit 2002 over het huidige optreden in
Afghanistan te citeren. “It is, of course, inconceivable that
any country or representative foreign power, including the
United Nations today, could be so unaware of the risks
inherent in a mission to Afghanistan. However, at a political
level the present lack of clear strategic objective will make
the necessary coordination between political, humanitarian
and military aspects of the international mission difficult
to achieve. Any lack of cohesion will surely encourage

20

De slag om Kandahar 1880
Bron: www.Britishbattles.com

De laatste gevechten rond het vaandel van de
66th Regiment of Foot tijdens de slag om Mailand.
Bron: www.Britishbattles.com

will surely prevent a repetition of the defeat of the British
Army in the First Afghan War. Since there is, rightly, no
intention of imposing any foreign presence in Afghanistan
by force of arms, the relation between the Coalition forces
and the Afghans will be of friendship not enmity, - at least
for as long as there is (tactical) advantage to be gained by
the Afghans from the continuing presence of the Coalition
forces on their territory”. Dat de Britten na 160 jaar weer
massaal in KABUL en de provincie Helmand aanwezig zijn,
duidt er wellicht op dat de problemen in deze regio groter
zijn dan bij een eerste aanblik lijkt. Wellicht dat de legendevorming van krijgshistorische handelingen in dit door ruige
Afghaanse stammen bevolkte, onherbergzame gebied nog
niet is afgelopen.
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Amersfoort en de cavalerie

(slot)

Door lkol b.d. A. Rens

Toen 41 Tankbataljon RHPA in maart 1963 de Boskamp verliet om voorgoed, tot de opheffing in april 1994, in Hohne
te worden gelegerd, bleef 101 Tankbataljon RHPA alleen
achter in de Boskamp. De geboorte van 101 Tankbataljon
was een geval apart. Vanaf maart 1955 werd in het tentenkamp op de Bernhardkazerne, waar tot dusver Indiëeskadrons waren omgeschoold op de Centuriontank,
D-102 Verkenningsbataljon geformeerd onder commando
van ritmeester N.J. Broertjes.
Met iedere lichtingsploeg kwam er een Centurion tankpeloton binnen, drie Boreeltanks en twee Alexandertanks, de
volgende lichtingsploeg andersom. Zo ontstond een dubbel
eskadron dat na zes lichtingsploegen in twee tankeskadrons
kon worden verdeeld. In januari 1956 werd het eskadron
gesplitst in D-102 Verkenningsbataljon, gecommandeerd
door ritmeester R. van Lienden, en A-101 Tankbataljon,
gecommandeerd door ritmeester W. Kohutnicki. Pas op 5
oktober 1957 werd 102 Verkenningbataljon en tien dagen
later 101 Tankbataljon officieel opgericht in het kader van
Legerplan 1958. De eigenlijke formatie van een stafeskadron
en een verzorgingseskadron kreeg eerst in 1958 zijn beslag.
Het nieuwe bataljon moest intrekken bij 41 Tankbataljon in
de Boskamp, het werd erg krap daar.
Tot 1960 bleef 101 Tankbataljon een wat raar bataljon, omdat het maar één tankeskadron paraat had. Dat ene eskadron moest nogal eens worden uitgeleend aan andere
bataljons. Omgekeerd gebeurde het ook dat het stafeskadron en het verzorgingseskadron in 1959 wekenlang in
La Courtine zaten en daar oefenden met alle drie tankeskadrons van 41 Tankbataljon, terwijl het eigen A-eskadron
thuis bleef. Omdat 101 Tankbataljon toch maar één tankeskadron paraat had, werd het ook meestal aangewezen om
de staf en de verzorging voor de schietseries in Hohne te
leveren. In januari 1960 werd van 102 Verkenningsbataljon
het E-tankeskadron (voormalig D-102 Verkbat) als B-eskadron overgenomen. Zo werd de tweeling, die in januari
1956 was geboren, na vier jaar weer herenigd. Vanwege
plaatsgebrek in de Boskamp werd het A-eskadron, na terugkeer uit La Courtine, in november 1960 gelegerd in Kamp
Waterloo, dat een kilometer verder aan de andere kant van
de Doornseweg lag. In de periode 1961-1963 was bij toerbeurt een van de drie tankbataljons in Hohne, waardoor het
ruimtegebrek al minder nijpend werd. Na het definitieve
vertrek van 41 Tankbataljon in maart 1963 kwam er een
barak beschikbaar als eetzaal en hoefden de huzaren niet
langer op de legeringskamers te eten. In 1965 werd besloten niets meer aan de Boskamp te doen en het bataljon op
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korte termijn over te brengen naar de nabijgelegen Du
Moulinkazerne. Het duurde echter nog tot 1967 voordat het
bataljon kon verhuizen. De Boskamp werd gesloopt en op
die plaats verrees de Politieschool. De tanks bleven echter
nog tot 1985 op de oude parkeerplaats naast de Tankwerkplaats. Deze werd ‘De Oude Boskamp’ genoemd. In dat jaar
kon de ‘Nieuwe Boskamp’, gelegen tussen de Du Moulinkazerne en de Leusderheide, in gebruik worden genomen.
Daarmee kwam een einde aan 18 jaar pendelen tussen de
Du Moulin en de ‘Oude Boskamp’. In 1985 werd ook de
bejaarde Centuriontank ingeruild tegen de Leopard 1-V.
Die V stond officieel voor verbeterd, maar dat voelde niet
iedereen zo aan. De omvorming van 41 Lichte Brigade in 41
Gemechaniseerde Brigade bracht tevens een standplaatsruil
met 103 Verkenningsbataljon met zich mee. Medio 1999
verhuisde 101 Tankbataljon naar Seedorf en 103 Verkenningsbataljon betrok de Du Moulinkazerne en de Nieuwe
Boskamp. Er vond een levendige ruilhandel in personeel
plaats tussen beide bataljons. Een lang verblijf in de Du
Moulinkazerne werd 103 Verkenningsbataljon niet gegund,
want vanaf november 2001 werd het opgesplitst en reserve
gesteld.
In tegenstelling tot de oude vestingsteden die na het einde
van de Koude Oorlog hun garnizoen zagen vertrekken,
bleef dat voor Amersfoort in afgeslankte vorm behouden.
Het is niet meer zo alom, bijna overheersend aanwezig
als in de 19e en de 20e eeuw. Door de verplaatsing van de
kazernecomplexen naar de Vlasakkers is de cavalerie uit
het stadsbeeld verdwenen. Ook het laden en lossen van
de tanks op het spoorwegemplacement aan de Soesterweg,
dat nogal eens voor klachten zorgde, is inmiddels verleden
tijd. Anderzijds trekt het Cavaleriemuseum weer veel burgers naar de Bernhardkazerne. Stadsbestuur, bevolking,
bedrijfsleven en militairen leven en werken in goede harmonie met elkaar. De cavalerie deelt de kazerne inmiddels
met de infanterie, die Harderwijk heeft ontruimd.
De cavalerie zal, hopelijk tot in lengte van dagen, een
belangrijk deel blijven uitmaken van de bevolking van
Amersfoort en haar omliggende gemeenten.

Commandooverdracht
OTCMan
Door knt E.P Theunissen

Tijdens een buitengewoon appèl op vrijdag 4 september
2009 op het Hoytemaplein op de Vlasakkers te Amersfoort,
heeft kolonel J.H. Hoogstraten het commando over het
Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre overgenomen
van de kolonel S.S.M. van Hoof.
De ceremonie vond plaats op het Hoytemaplein op de
Vlasakkers, het oefenterrein naast de kazerne. Het weer
was al enkele dagen zeer onstuimig en de vrijdag van de
commando overdracht vormde hierop geen uitzondering.
Desondanks moeten de weergoden ons allen gunstig gestemd zijn geweest, want gedurende de ceremonie bleef het
droog en leek zelfs de wind enigszins in kracht afgenomen.
De ceremonie werd bijgewoond door een groot aantal genodigden en geïnteresseerden. Onder hen een aantal generaals, waaronder C-OTCO brigadegeneraal Vleugels, verscheidene officieren en onderofficieren, waaronder twee
Duitse officieren, delegaties van het ISK Harskamp, de infanterie, cavalerie en verbindingschool en een flink aantal burger genodigden bestaande uit familie, vrienden en
oud-militairen. Het geheel werd muzikaal begeleid door het
militair fanfarekorps bereden wapens. Bij aanvang stelden
de verschillende eenheden zich op rond het plein, omringd
door een verscheidenheid aan militaire voertuigen.
De scheidend commandant kolonel Van Hoof sprak een aantal mooie woorden. Hierbij benoemde hij een aantal van de
uitdagingen die het OTCMan in de afgelopen jaren het
hoofd heeft geboden. Daarnaast sprak hij zijn dank uit
je-gens de vele collega’s die hem in de afgelopen jaren
hebben ondersteund en complimenteerde hen met de getoonde inzet. Vervolgens werd met het overdragen van het
OTCMan-fanion de commando-overdracht bekrachtigd. De
aantredend commandant OTCMan kolonel Hoogstraten nam
hierbij het woord en stipte kort aan wat hij in de komende
jaren wil bereiken. Resumerend kan gesteld worden dat de
ceremonie een waardig afscheid van de kolonel Van Hoof
was. Ondanks wat technische complicaties kan er op een
geslaagde commando-overdracht worden teruggekeken.
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Commandant 42 Tankbataljon
draagt commando over
“Cirkel is rond voor nieuwe commandant 42 Tankbataljon”
Toen luitenant-kolonel Anthony Leuvering ruim twee en een
half jaar geleden hoorde dat hij commandant van 42 Tankbataljon zou worden, sprong hij een gat in de lucht. Zijn tijd zit
er echter al weer op. Op 21 augustus droeg hij het commando
over aan luitenant-kolonel Pieter van Egmond. Geboren en
getogen in Eindoven zou je denken dat Leuvering een vreemde
eend in de bijt was bij de noordelijke 43ste Brigade. “Niets van
waar”, betoogt hij. “Als zuiderling heb ik me hier altijd zeer
thuis gevoeld. Iedereen werkt hier volgens het credo: eerst het
werk af, pas daarna hard ontspannen. Ik kan mij prima vinden
in die mentaliteit.” Daar kleeft volgens de overste wel een gevaar aan: “Omdat hier altijd alles mogelijk is, haal je het personeel weleens onbedoeld over de pijngrens. Je krijgt namelijk
nooit ‘nee’ te horen.”

Pijnlijk
Bij aanvang van zijn functie als commandant zat Leuvering vol
ideeën hoe het tankbataljon te leiden. De realiteit bleek echter al
snel weerbarstig: “Al snel na mijn aantreden werd het Charlieeskadron als gevolg van bezuinigingsmaatregelen opgeheven.
Dat was voor de cavalerie, en in het bijzonder voor 42 Tankbataljon pijnlijk.” Het verlies van een eskadron hield in dat er flink
met personeel moest worden geschoven. Leuvering: “Gelukkig heeft niemand hierdoor gedwongen het bataljon moeten
verlaten. Daar ben ik best trots op. Het afstoten van ‘ijzer’ is niet
zo moeilijk. Dat praat toch niet terug. Maar voor je personeel
dien je goed te zorgen.” Hoewel 42 Tankbataljon nog niet als
organieke eenheid in Afghanistan is ingezet, betekende dit niet
dat de plunjebalen de afgelopen jaren in de kast bleven blijven
staan. “Sinds 2003 is personeel van het bataljon onafgebroken
op missie geweest. Ik zei altijd gekscherend dat de hele eenheid
al eens op uitzending was geweest, behalve de bataljonscommandant en de bataljonsadjudant. Nu kom ik toch nog aan de
beurt. Van november tot juni word ik de commandant van het
Operational Mentor and Liaison Team in Tarin Kowt. Een hele
mooie functie waar ik erg naar uitkijk.”

Klomp klei
Ondanks dat al die uitzendingen een hoge werkdruk legden op
de achterblijvers in Havelte, wist het bataljon steeds weer een
goed oefenprogramma weg te zetten. “Het hele bataljon is namelijk één klomp klei”, zegt Leuvering. “De eskadrons wisselen
onderling hun materieel uit als dat nodig is. Hierdoor zijn we in
staat gebleken om steeds onze oefendoelen te halen. Daarnaast
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hebben we al die tijd steeds een complete personeelsvulling
gehad. Ook dat vind ik zeker een van de hoogtepunten van de
afgelopen jaren.” Luitenant-kolonel Pieter van Egmond is een
oude bekende voor zowel 42 Tankbataljon als de Staf 43 Gemechaniseerde Brigade. Begin jaren ’90 was hij al plaatsvervanger
en daarna commandant van het Alfa-eskadron. Bij de brigadestaf was hij hoofd Sectie 3 in de periode 2002 - 2005. “Toen ik te
horen kreeg dat ik commandant werd van 42 Tankbataljon was
ik daar dan ook zeer tevreden mee ”, aldus Van Egmond. “Mijn
hart ligt bij operationele functies. Ik vind het schitterend om
dicht op het uitvoerende niveau van operatiën te werken.”
De functie sloot mooi aan bij zijn vorige baan, als docent Militair Operationele Wetenschappen aan het IDL. Daarnaast maakt
deze ‘job’ de cirkel rond. “Ik was al eens pelotonscommandant,
eskadronscommandant en nu dus bataljonscommandant.
Deze functie stond ook al enige tijd op mijn verlanglijstje.”

Rotterdammer
Van Egmond zegt uit te kijken naar de komende periode. Dat
heeft voor een groot deel te maken met de werkinstelling binnen het bataljon. “Je merkt aan alles dat dit een echte ‘can do’
eenheid is. Niet zeuren maar aanpakken. Als Rotterdammer
spreekt deze houding mij enorm aan.” Volgens de nieuwe commandant werkt deze instelling aanstekelijk binnen de hele eenheid. “Iedereen is gemotiveerd en dat zorgt voor een prettige
sfeer en een hechte band.”

Intensief
Van Egmond kan meteen vol aan bak bij het bataljon. “ Ik besef
dat ik hier op een sneltrein stap, die door de vorige commandant, luitenant-kolonel Anthony Leuvering, in gang is gezet.
Vanaf mijn aantreden als commandant op 21 augustus tot eind
februari 2010 staan er een aantal intensieve oefeningen op het
programma. Bison Armoured I, en de aansluitende schietoefening SOB/ SOMS III hebben we net succesvol afgesloten. In
oktober hebben we vervolgens een oefening in Groot Brittannië. En uiteindelijk moet dat resulteren in de certificering van
het bataljon in december dit jaar, tijdens een grote oefening op
het “Guz” in Altmark. In januari 2010 moet het laatste tankpeloton schiettechnisch gecertificeerd worden en aansluitend gaat
het bataljon naar Noorwegen voor onder andere een koudweer
training en een FTX. We krijgen de komende maanden niet veel
adempauze, maar daarna is het bataljon Operationeel Gereed
en dat is wel waar het uiteindelijke allemaal om draait.”

Toespraak
nieuwe
commandant
11 Tankbataljon
“Generaals, mannen en vrouwen van 11 Tankbataljon geachte aanwezigen.
Zuerst ein härzliches Willkommen zu unseren Freunden
vom Panzerbataillon 203 “Die Hacketäuer” aus Augustdorf,
Deutschland. Ich freue mich unsere Freundschaft ze bestätigen und wie möglich unsere Zusammenarbeit zu intesivieren. Rene, ich bitte zur Verständnis dass ich meine Vortrag
weiter auf niederländisch durchführ.
Verder heet ik hartelijk welkom de vertegenwoordigers van
2/4 Regiment Lansiers uit Leopoldsburg, België. Onze relatie
kent al een lange traditie. Ik hoop elkaar snel te treffen om
ervaringen en ideeën uit te wisselen.
Generaals, dames, mijne heren; voor u staat een bataljon
net terug uit Afghanistan. De Overste Nijkamp heeft de Staf
en het A-eskadron op voortreffelijke wijze aangestuurd voorafgaande en tijdens de missie in Uruzgan eerder dit jaar.
Ik wil u daarvoor hartelijk danken en ik denk dat een groot
applaus daarvoor op zijn plaats is. Overste Nijkamp, u ging
weg en uw vrouw zorgde ervoor dat alles thuis gewoon op
de rails bleef. Dat was voor u een geruststellende gedachte
en daar profiteerde het bataljon van mee. Bets, namens het
bataljon dank ik je hartelijk voor de steun die je jouw man
hebt gegeven. Brigitte, ook jou wil ik danken voor de steun
die je de waarnemend commandant Nieboer hebt gegeven.
Tot slot wil ik ook Tonnie Puik hartelijk bedanken.
Overste Puik, jarenlang was u commandant van het regiment huzaren van Sytzama. Ter herinnering daaraan werd
bij uw afscheid, enige jaren terug, de bataljonsappelplaats
omgetoverd tot lkol Puik plein. Voor ons allen onverwachts
moest u deze taak afgelopen november weer overnemen.
Zo te zien zonder enige tegenzin. Ja zelfs met veel enthousiasme. Het regiment zal u tijdens een diner nog persoonlijk
bedanken, maar langs deze weg dank ik u voor de tomeloze
inzet die u heeft getoond om de tradities hoog te houden en
de mensen van het regiment bijeen te houden.
Majoor Nieboer, u wil ik danken voor de flexibiliteit en het
besef van verantwoordelijkheid bij de waarneming van het
commando over 11 Tankbataljon. Ook vanuit het inzetgebied
bleef u de belangen van het bataljon bewaken.

In 1988 kwam ik hier aan als jonge pelotonscommandant bij
het B-eskadron van ritm Oostendorp. Het was een tijd waarin de Berlijnse muur nog recht overeind stond, we kenden
onze vijand en de vijand kende ons. Een ding wisten we zeker, die muur blijft altijd overeind. Enkele maanden later viel
de muur en alles werd anders. In 1995 kwam ik weer bij het
bataljon, nu in de functie van C-Bekadron. Nederland had de
Defensieorganisatie teruggebracht van 120.000 naar 30.000
medewerkers en dit was de tijd waarin Nederland betrokken was in de Balkanoorlog. Het onder VN-vlag en met een
blauw hoofddeksel bieden van humanitaire hulp onder het
toeziend oog van de strijdende partijen was de toekomst.
Dat wisten we zeker. Nog geen jaar later was UNPROFOR
ten einde. Nu, anno 2009, kom ik voor de derde maal naar
Oirschot. Het leeuwendeel van de Defensie organisatie is
betrokken bij de missie in Afghanistan. Ook 11 Tankbataljon
leverde, en doet dat met het B-eskadron nog steeds, een
bijdrage aan de ISAF-missie. De mannen en vrouwen van 11
Tankbataljon hebben bewezen naast specifieke cavalerietaken ook algemene taken moeiteloos op te kunnen pakken.
Ook nu zouden we weer kunnen veronderstellen dat we tot
in lengte van dagen dergelijke taken blijven vervullen en
dat daar de toekomst ligt van het bataljon. Maar zoals de
geschiedenis ons al leerde is niets zeker. Onze meerwaarde,
Generaals, dames, mijne heren, ligt niet zo zeer bij de algemene taken, maar is tank gebonden. Nederland beschikt
over de beste tank van de wereld, 24 uur per dag inzetbaar,
waar dan ook. De cavaleristen die deze Leopards bedienen,
hebben in het verleden bewezen snel, mobiel en altijd met
oog voor de omgeving beslissingen te kunnen forceren en
bevriende troepen te kunnen ondersteunen. Dat is onze
kracht en daar ligt onze meerwaarde.
Voor u staat een trotse commandant. Trots omdat ik de
komende jaren dit tankbataljon mag leiden en generaals,
dames mijn heren, wees eerlijk, wat is er mooier op aard?
Majoor Berendsen,
wilt u het Wilhelmus laten spelen!
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Met tanks komen onze militairen veilig thuis!
Door bgen b.d. P.H. de Vries

In 2010 beëindigt Nederland haar leidende rol in Uruzgan.
In hoeverre Nederland op militaire of andere wijze in
Afghanistan betrokken blijft, is nu nog onduidelijk.
Wel lijkt zeker dat een eventuele verdere militaire betrokkenheid geringer zal zijn dan thans het geval is. Kortom,
we gaan een deel van onze troepen terugtrekken. Velen
in Nederland zullen dat toejuichen, evenals de Taliban.
De Taliban zullen dat vertrek zeker benutten voor een
offensief.
Dat offensief zal allereerst een mediaoffensief zijn waarin
zij het vertrek van de Nederlandse militairen zullen opeisen
als een belangrijke overwinning. Maar dat mediaoffensief
kan worden ondersteund door een gewapend offensief
waarmee zij hun aanspraak ondersteunen. Door de terugtrekkende Nederlanders aan te vallen en daarbij verliezen
toe te brengen, kunnen zij met meer overtuiging beweren
de Nederlanders met de staart tussen de benen te hebben
weggejaagd. Een overwinning waarvan er meer zullen volgen, aangezien er meer naties zullen zijn die hun troepensterkte in Afghanistan zullen terugbrengen!
De krijgsgeschiedenis laat zien dat een terugtocht kwetsbaar is. De aandacht is immers vooral gericht op de veilige
terugkeer en minder op de vijand. Een terugtocht vergt
daarom extra maatregelen om die operatie veilig te laten
verlopen. Dat is niet alleen van belang voor de operatie zelf
maar ook vanwege de indruk die we achterlaten.
Hoe verschillend er ook kan worden gedacht over het succes van de missie, een aanval op de terugtocht waarbij
veel Nederlandse militairen sneuvelen (militairen sneuvelen en komen niet om!) zal het uiteindelijke beeld van de
missie bepalen, ongeacht de inspanning en resultaten
van de jarenlange ontplooiing daarvoor.
Er is dus alle reden veel aandacht te besteden aan een
veilige terugtocht. Er moet daarom goed worden nage-
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dacht over de bescherming van de konvooien.
Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar tot nu toe heeft de
militaire leiding geen tanks willen inzetten en het kan geen
kwaad hierover nog eens een aantal opmerkingen te maken.
Tanks vormen ook voor beveiligingsoperaties een uitstekend middel. Tanks zijn mobiel op de weg en in het terrein.
Ze zijn zodanig zwaar gepantserd dat ze aanvallen waaronder die met bermbommen, kunnen weerstaan.
Tanks kunnen deel uitmaken van de colonnes en zijn dus op
het hele traject zichtbaar en afschrikwekkend. Dat geldt niet
voor vliegtuigen en helikopters. Bovendien kunnen die ook
niet bij voortduring boven elke colonne ‘hangen’.
Tanks rijden mee en zijn er dus altijd! Tanks kunnen een
eventuele aanval pareren en met hun grote vuurkracht,
beweeglijkheid en incasseringsvermogen een tegenaanval
inzetten. De precisie van tankvuur voorkomt bovendien
onnodige nevenschade (collateral damage), wat met
andere middelen - zoals vliegtuigen en artillerie - wel
vaak het geval is. Kortom, breng onze militairen veilig
thuis: met tanks!

Verkenner in de sneeuw

Allied Officers Winter Warfare Course 2009
Door ritm A.J. de Wit

In het kader van het kunnen optreden onder alle klimatologische omstandigheden is de planning van 42 BVE om
in de toekomst te gaan oefenen in Noorwegen. Om als
instructeur tijdens een koudweeroefening te kunnen optreden, wordt in het Noorse Elverum de Allied Officers
Winter Warfare Course gegeven.
Het doel van de cursus is om officieren en onderofficieren
te trainen om als koudweerinstructeurs/-adviseurs te dienen
bij hun respectievelijke eenheden. Om dit te bewerkstelligen
ligt tijdens de zesweekse cursus de focus op het trainen van
overlevingstechnieken, leiderschap en mobiliteit onder
arctische omstandigheden. De cursus is toegankelijk voor
militairen van alle NATO-partners en wordt ieder jaar in de
maanden januari en februari gegeven.

Een gemengd gezelschap v.l.n.r: NL verkenner, Engelse verbindelaar, US Marinier, Estlandse infantrist, Noorse Long
Range Recce Patrol-instructeur, US Marinier en Tsjechische
lid Special Forces.

De cursus begint de avond van de eerste dag met een formele opening, de Noorse instructeurs worden voorgesteld
en de gehele cursus (32 man vanuit 12 verschillende landen) wordt in vier groepen van 8 man verdeeld. De dag
erop krijgt eenieder de volledige Noorse winter
PGU(Persoonsgebonden Uitrusting) uitgereikt. Tijdens de
cursus is het verboden om eigen PGU te dragen of te
gebruiken. Hiermee willen de Noorse instructeurs voorkomen dat cursisten uit landen met ontoereikende winterkleding gevaar lopen op bevriezingsverschijnselen. De cursus
is verdeeld in een algemeen en een tactisch deel. Het algemene deel, de eerste drie weken zijn erop gericht om je de
basis van het koudweeroptreden aan te leren. De belangrijkste onderwerpen zijn skiën, navigeren, koudweerletsels,
survival, noodonderkomens en lawinetraining.
Dagelijks gaan we op ski’s het veld in om koudweer ‘skills
en drills’ te beoefenen. Hierbij leren we
letterlijk met vallen
en opstaan dat elke
fout in dit klimaat
afgestraft wordt.
Simpele zaken als
het verliezen van een
handschoen, of het
niet wisselen van de Bij het oversteken van meren kan het
sokken, kunnen al
voorkomen dat het ijs breekt.
snel resulteren in
Een juiste reactie hierop is van
een frostbite of
levensbelang!
erger. De algemene
periode wordt afgesloten met een 9-daagse oefening waarin
deze onderwerpen verder uitgediept worden. Tijdens de
oefening, waarbij de temperatuur soms zakt tot -25C, wordt
de fysieke en mentale belasting steeds verder opgebouwd,
waarbij het kunnen overleven als individu en als groep in
dit klimaat centraal staat. Van de 8 nachten in het veld worden er vier in geïmproviseerde bivakken doorgebracht.
De oefening wordt afgesloten met driedaagse skimars door
bergachtig terrein.
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Tijdens de driedaagse skimars komen alle leerdoelen van
de eerste drie weken bij elkaar.
De algemene periode wordt afgesloten met een 9-daagse
oefening waarin deze onderwerpen verder uitgediept
worden. Tijdens de oefening, waarbij de temperatuur
soms zakt tot -25C, wordt de fysieke en mentale belasting
steeds verder opgebouwd, waarbij het kunnen overleven
als individu en als groep in dit klimaat centraal staat. Van
de 8 nachten in het veld worden er vier in geïmproviseerde bivakken doorgebracht. De oefening wordt afgesloten
met driedaagse skimars door bergachtig terrein. Het tactische deel van de cursus begint met een driedaagse
oefening ondersteund door een Saabsysteem, gelijkend
op het Nederlandse MCTC (Mobile Combat Training
Centre). Door middel van het uitvoeren van groepsaanvallen, verdedigingen en verkenningspatrouilles worden
de verschillen tussen het tactische optreden in een gematigd- en een arctisch klimaat naar voren gehaald. Al snel
wordt duidelijk dat je als commandant in een arctische
omgeving rekening moet houden met heel andere tijdruimte factoren bij het plannen van operaties. In het algemeen kun je stellen dat in winterse omstandigheden
alles langer duurt, zwaarder is en meer moeite kost, het
operationele tempo is dus veel lager dan we hier in
Nederland gewend zijn.
De vijfde week staat in het teken van de tactische eindoefening van de cursus, waarbij de vier groepen worden
samengevoegd tot één infanteriepeloton onder leiding
van een cursist. Dagelijks worden vanuit pelotonsbases
verschillende verkenningspatrouilles en aanvallen gelanceerd, allen met scherpe munitie. Het wordt me duidelijk
dat leidinggeven als pelotonscommandant aan zulk een
gemêleerd gezelschap een mooie uitdaging is, maar ook
dat verschillen in optreden en niveau tussen de Westerse- en voormalige Warschaupact landen nog steeds
aanwezig zijn! Hierbij gaat het naar mijn mening vooral
om verschillen in mentaliteit en stijlen van leiding geven.
Westerse officieren worden over het algemeen opgeleid
volgens het ZACVEM principe waarbij initiatief nemen en
het voorbeeld geven belangrijk waarden zijn.
De cursus wordt zoals elk jaar afgesloten met de dertig
km biatlon, waarna ’s avonds de diploma’s worden uitgereikt. Belangrijk in deze cursus is om naast het leren
optreden onder arctische omstandigheden ook nader
kennis te maken met de verschillende NATO-partners.
Hoewel we veel verschillen van elkaar blijken er nog veel
meer overeenkomsten te zijn. Vooral de gedeelde ervaringen in Afghanistan blijken een waardevolle en bindende factor. Al met al was het een intensieve training
en een waardevolle cursus om jaarlijks officieren Verkenning naar toe te sturen.
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Reservisten zonen/dochters
en kleinzonen/kleindochters
dag 2010
Het Bestuur der V.O.C. organiseert in samenwerking met
de parate actieve cavalerie eenheden een dag waarop
leden der vereniging de cavalerie zoals zij die meemaakten kunnen presenteren aan hun jongere generatie, zij
het de kinderen danwel de kleinkinderen.
Immers, trots in het eigen wapen en terugkijken naar de
eigen wapenfeiten als kornet, verloochent zich niet. Wij zijn
die dag te gast bij zo’n parate eenheid waarbij dan geen
middel onbenut blijft om het leven en werken, maar ook de
sfeer, binnen die eenheid te etaleren. Het wordt vooral veel
zelf doen! De datum en locatie moet nader bepaald worden;
u wordt daaromtrent in maart geïnformeerd. Een ‘must”
voor elke Cavalerie Reservist Vader, danwel Grootvader!

Algemene vergadering
der VOC te Munster
Het Bestuur der V.O.C. roept u op tot deelname aan de
Algemene Vergadering 2010 welke gehouden wordt te
Münster in Duitsland. Wij zullen daar te gast zijn van het
Duits/Nederlands Hoofdkwartier. De datum die per heden
te noteren valt is zaterdag 17 april 2010.
Behoudens natuurlijk de inhoudelijk wezenlijke vergadering wordt u veel geboden. Wat te denken van een bezichtiging van de Friedenssaal (Vrede van Münster 1648),
een rondloop/rondrit door de historische kern van de stad,
een bezoek aan het Haus der Niederlanden, een uitleg
over rol en importantie van het Duits/Nederlands Corps
en een bezoek aan kroegen en Kneipes langs de route.
De kindercrèche zal open zijn. Er wordt bustransport vanuit Nederland geregeld. De mogelijkheid bestaat om het
verblijf op de zondag door te zetten. Kortom: alle reden
om deze datum nu vast in uw agenda vast te leggen.
Nader informatie leest u in de uitgave van maart 2010.

Holleladingmunitie van de Leopard-2 Tank
Door: ing. L. Bogers, medewerker Museum
Nederlandse Cavalerie

Inleiding
De munitie voor de Leopard II tank bestaat uit twee soorten:
KE en MZ. KE-munitie bestaat uit een projectiel dat lang en
dun is en is vervaardigd van zwaar, hard en taai materiaal.
De werking bestaat uit de kinetische energie van het projectiel, vandaar de benaming KE, van Kinetische Energie.
Omdat de kinetische energie van een bewegend voorwerp
recht evenredig is met de massa van het projectiel en met
het kwadraat van zijn snelheid, is het van belang dat de
projectielen zwaar zijn en met hoge snelheid treffen.
De MZ-munitie bereikt zijn werkzaamheid door de aanwezigheid van springstof en niet zozeer door de snelheid.
Dit artikel gaat in hoofdzaak over de MZ-munitie.
MZ wil zeggen Mehrzweck. De werking van deze munitie
is gebaseerd op:
1) Splinterwerking.
2) Holle lading effect.
Bij de detonatie van de springstof in de granaat ontstaan
splinters. Deze splinters vliegen met zeer hoge snelheid
(1000 – 1500 m/s) weg. Bij deze snelheid moet ook de snelheidscomponent van de granaat worden opgeteld. De snelheid van de granaat ligt in de orde van grootte van 500 –
1000 m/s, afhankelijk van de afstand die de granaat na het
afschieten gevlogen heeft. De snelheid van de splinters kan
dus tot grote hoogten oplopen. De splinters hebben werking in het doel (licht gepantserde of ongepantserde doelen) door hun kinetische energie. Het gewicht van de splinters is niet heel hoog maar hun snelheid echter wel. Om de
gedachte te bepalen: de kogel uit een MAG weegt ongeveer
9,5 gram. Zijn snelheid bij het afschieten is ongeveer 800
m/s. Zijn kinetische energie is dan ongeveer 3000 Joule.
Splinters hebben een vergelijkbaar gewicht maar hun snelheid zal hoger zijn dan de snelheid van de kogel uit de
MAG. De werking van de holle lading van de granaat op
een pantserplaat is indrukwekkend. Wat is nu precies een
holle lading?

Geschiedenis
In 1888 heeft Charles Munroe ontdekt dat bij detonatie van
een blok samengeperst schietkatoen waarin de naam van
de fabrikant was geperst en dat met de ingeperste letters op
een metalen plaat werd gelegd, de letters in spiegelbeeld in
de metalen plaat waren gestanst. In 1910 ontdekte Egon
Neumann dat een blok TNT (trinitrotolueen) waarin een
kegelvormige uitholling was gedrukt en dat met die uitholling op een stuk metaal was gelegd, na detonatie een veel
diepere krater in het metaal sloeg dan een even zwaar stuk
TNT zonder uitholling. Deze ontdekkingen hebben een
stroom van proeven en publicaties op gang gebracht
Zo is door proefnemingen gebleken dat als de uitholling in
de springstof met een taai materiaal, zoals metaal bekleed
wordt, de uitwerking bij detonatie van de springstof veel
groter werd dan zonder metalen bekleding. Wie deze ontdekking heeft gedaan is niet geheel duidelijk, waarschijnlijk
door een Zwitser die vond dat als een blikken voering in de
vorm van een trechter toegepast werd, er met betrekkelijk
weinig springstof dikke stalen platen doorboord konden
worden. Deze ontdekking is kort voor de Tweede
Wereldoorlog gedaan. Eén van de eerste toepassingen van
het holle lading principe, is de Duitse verovering van het
fort Eben Emael in 1940. Toen is gebleken dat deze ladingen
een verwoestende uitwerking hadden op zowel beton als
staal.

De opbouw
Voor een holle lading is dus springstof nodig met een hoge
brisantie. TNT is bruikbaar, maar een springstof als RDX,
hexogeen of octogeen is beter, omdat de detonatiesnelheid
hoger is dan die van TNT. Het is echter van groot belang
dat de springstof niet te gevoelig is voor schokken, omdat
natuurlijk de detonatie alleen mag gebeuren wanneer dat
gewenst is: bij het treffen van het doel. Zou de gevoeligheid
te groot zijn dan zou de detonatie tijdens het afschieten kunnen gebeuren, met verstrekkende gevolgen. Daarom wordt
bij moderne holle ladingen vaak hexogeen of octogeen toegepast dat door bijmengen van TNT ongevoeliger voor
schokken wordt gemaakt.
29

Voor het metaal dat als bekleding van de inwendige uitholling van de lading wordt toegepast, geldt dat het taai moet
zijn. Proeven hebben uitgewezen dat goud erg geschikt is,
het is zacht, taai en het heeft een hoge soortelijke massa.
Om voor de hand liggende redenen wordt het niet technisch toegepast. Voor de meeste toepassingen blijkt koperplaat van 1 – 2 mm dikte goed te voldoen, doordat het zich
goed laat vervormen en zwaar is. De detonatie wordt van
de bodem van de springlading ingeleid. Dit is van belang
voor de goede werking van de holle lading. Meestal wordt
gebruik gemaakt van een neusbuis die bij inslag in het doel
een elektrische detonator laat ontploffen, en de detonatie
van achter naar voren laat voortschreiden..
Zie figuur 1 (litt. 5). Dit is een foto van de MZ-patroon. Het
uitstekende gedeelte vooraan is
de ontsteking. Die moet vooraan
zitten want de detonatie van de
granaat heeft het grootste effect
als de afstand van de granaat tot
het doel een bepaalde waarde
heeft, de stand off distance
(ca. 2 x de kalibermaat).
Figuur 2 (litt. 4) geeft een indruk
van de opbouw van de granaat.
A geeft het principe weer, B geeft
weer een holle ladinggranaat met
pyrotechnische overdracht, C met
piezo elektrische overdracht:
1) Explosief
2) Bekleding van de holle lading
3) Detonator
4) Pyrotechnische neusbuis
5) Piezo elektrische neusbuis.

figuur 1

figuur 3

figuur geeft aan het voortschrijden van het detonatiefront.
Bij t1 wordt zichtbaar dat de metalen voering door de detonatie als het ware naar binnen wordt gebogen. Bij t2 en t3
is dit duidelijker te zien. De voering wordt door het detonatiefront binnenste buiten geklapt, samengedrukt en schiet
naar voren als een straal met buitengewoon hoge snelheid.
Bij t4 en t5 is te zien hoe de staal de bepantsering doorboort. Ook is te zien de het laatste deel van de straal (Slug)
achterblijft en weinig meer bijdraagt aan de werking.
Figuur 4 (litt. 3) is een foto van de straal in de vrije ruimte.
Door de hoge snelheid van de straal (grootteorde
figuur 4

De MZ-granaten van de Leopard II
werken met piezo elektrische
overdracht.

Figuur 3 (litt.4) geeft weer als een stripverhaal wat er
gebeurt bij de detonatie van de springstof van de granaat.
Door de detonator in de bodem van de granaat wordt de
detonatie van de springstof ingeleid (t0). De stippellijn in de
figuur 2
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10.000m/s) wordt de omringende lucht tot gloeien gebracht,
net als bij een meteoriet die in de dampkring terecht komt.
Door een goede keuze van zowel de springstof, het materiaal van de bekleding van de holle ruimte en vooral van de
vormgeving van de holle ruimte en zijn bekleding, kan de
werking van de MZ-granaat geoptimaliseerd worden. De
tophoek van de metalen kegel is van groot belang.
Het principe van de holle lading lijkt wat op het effect van
een steen die in een vijver valt: de steen maakt een krater in
het water, de wanden van de krater storten ineen, tegen
elkaar en daarbij ontstaat uit het midden van de krater een
waterstraal die snel recht omhoog gaat, sneller dan de valsnelheid van de steen. Deze waterstraal is vergelijkbaar met
de straal van de holle lading. Het is gebleken dat holle
ladinggranaten de beste werking hebben als ze niet om

hun langsas draaien, dus verschoten worden vanuit een
gladloops kanon. De stabilisatie van de granaat moet dam
met behulp van vinnen gebeuren. Het verschieten vanuit
gladde, dus niet getrokken schietbuizen heeft overigens
nog meer voordelen.

De feiten
Omdat de straal zo’n hoge snelheid heeft, in de orde van
grootte 10.000 meter per seconde, ontstaat er bij het raken
van het doel, staal of beton, een bijzonder hoge druk,
grootteorde 100.000 kg/cm². Bij deze druk veranderen de
eigenschappen van stoffen, het doel wordt plastisch vervormd door de straal, die overigens zelf ook vervormd, hij
wordt stomper en slijt af. Ook neemt zijn snelheid af.
Overigens speelt het restje van de straal, de Slug, bij het
doorboren van het doel een ondergeschikte rol.
De snelheid van de Slug is ‘slechts’ enige honderden meter
per seconde. Als de holle lading optimaal wordt uitgevoerd, is het mogelijk dat hij een pantserplaat (homogeen
staal) kan doordringen tot vier- tot vijfmaal de kalibermaat.

Er is een formule opgesteld, die een benadering geeft voor
de indringdiepte van de straal:
T = L x √ (SM straal / SM pantserplaat) (Litt 2).
T
indringdiepte van de straal		
[m]
L
totale lengte van de straal		
[m]
SM
soortelijke massa			
[kg / m³]
Omdat L erg moeilijk te bepalen is, is het nut van deze
formule betrekkelijk.

De toekomst
Door toepassing van onder meer gelaagde pantserplaat
en reactieve bepantsering is de werkzaamheid van de holle
lading verminderd. Ook is de werking achter de bepantsering te beperken en in de bepantsering wordt slechts een
gat gemaakt van beperkte doorsnede.
De werking in het doel is echter weer onafhankelijk van de
afstand die de granaat heeft afgelegd. Tekenend voor de
ontwikkelingen is dat de Leopard II ook KE granaten afschiet
waarvan de werking op een ander principe berust en een
betere werking heeft op zwaar bepantserde doelen.

Literatuur 1. Stutz, W.: Schiesslehre, Birkhäuser Verlag, Basel / Stuttgart, 1959. 2. Germershausen, R. cs: Waffentechnisches Taschenbuch,
Rheinmetall, Düsseldorf, 1980. 3. Felberbauer, F.: Waffentechnik II, Munition, Arbeitsgemeinschaf Truppendienst, Wien, 1996. 4. Oerlikon
Taschenbuch, Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon - Bührle, Zürich, 1981. 5. Kampfpanzer: Waffenanlagen und Munition, Rheinmetall W&M

VAN HET OUDE HAAR
De Mededeelingen
bij Checkpoint Charley
in Berlijn
Redactie: op 8 november 1968 ontving de redactie van
de toenmalige ‘Mededeelingen’ een brief van een niet
nader genoemd lid van de Vereniging. De brief werd
afgedrukt in de VOC-Mededelingen 1968, nummer 4.
Mijne Heren,
Wellicht zal het u interesseren te vernemen dat, toen
ik enige weken geleden een zakelijk bezoek moest
brengen aan een instantie in Oost-Berlijn, mij bij het
passeren van de sectorgrens tussen Oost- en WestBerlijn aan Oost-Berlijnse zijde werd gevraagd of zich
tijdschriften of andere lectuur in mijn bezit bevon-

den. Bij het openen van mijn actentas kwamen o.a. uw
Mededeelingen van 15 october j.l. te voorschijn, welk
blad ik diezelfde morgen vlak voor mijn vertrek naar
Schiphol per post had ontvangen en medegenomen om
in het vliegtuig naar West-Berlijn door te lezen. De OostDuitse douanebeambte wilde, toen ik zijn vraag beantwoordde welke de strekking was van het blad van de
VOC niet geloven dat de Mededeelingen geen enkel
vijandig op opruiend artikel bevatten jegens de DDR,
temeer daar op de omslag een duidelijk strijdlustig
embleem voorkomt! Het resultaat was dat ik werd medegenomen naar een kamertje waar, nadat ik op verder
mogelijk aanstoot gevende artikelen was onderzocht, mij
werd opgedragen de inhoud van uw blad in het Duits
te vertalen. Ik kan u berichten dat dit geen eenvoudige
taak bleek te zijn gezien de verscheidenheid aan tekst en
inhoud en dat ik menige zucht heb geslaakt.
Toen ik na zeer geruime tijd , ongeveer ¾ van de Mededeelingen in het Duits had trachten weer te geven mocht
ik de oefeningen beëindigen en werd ik tot de DDR toegelaten, waarbij mij werd toegestaan het omstreden periodiek te behouden. Het zal naar alle waarschijnlijkheid,
de eerste maal zijn geweest, dat de Mededeelingen van
de VOC in het Duits, of beter gezegd in gebrekkig Duits,
zijn verschenen en zeer zeker bij een grensovergang.
Zelden hebben mij Mededeelingen in welke vorm ook,
zwaarder op de maag gelegen. •
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Bergingstank
ruimt locomotieven
Bron: Defensiekrant nr 34/1 okt 2009,
Tekst: Jan Malschaert, Foto’s: Arnaud Roelofsz

BARENDRECHT - Een Leopard 2 Buffel bergingstank uit
Oirschot heeft afgelopen weekeinde drie verongelukte en
loodzware locomotieven onder een viaduct bij Barendrecht
vandaan getrokken. De ravage was het gevolg van een
ongeval, waarbij twee goederentreinen donderdagavond
onder rijksweg a15 op elkaar botsten. Een aanstormende
passagierstrein kon nog net een noodstop maken.
Majoor der mariniers Henk Vegelin, Officier Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond, was na afloop zeer te spreken over de
inzet van de berg ingstank en de samenwerking met het
grote aantal civiele partijen. “We hebben een hele goede
beurt gemaakt. Defensie heeft een subtiel stukje werk laten
zien. Ook vormde de hele operatie een schoolvoorbeeld van
goede civiel-militaire samenwerking.”
Sergeant 1 Stephen Douglass, één van de vier aanwezige
bergers van het herstel-peloton van 11Tankbataljon, trof
zaterdagochtend een situatie aandie nog het meeste weg
had van een reusachtig mikado. “Er lagen drie treinen helemaal in elkaar verfrommeld, naast elkaar en op elkaar. Als
je er een weghaalde, viel de ander.”
Na een grondige verkenning werd in samenspraak met de
civiele collega’s een plan gemaakt. Daar zaten heel wat
haken en ogen aan, want niet alleen lagen de locomotieven
onder het viaduct, ook kon de bergingstank zichzelf op deze
plek niet verankeren. Dit doet een Buffel normaal door zijn
dozerblad in de grond te drukken, maar de aanwezigheid
van een groot aantal kabels in de bodem maakte dit onmogelijk. De oplossing bestond eruit om twee locomotieven aan de achterkant van de Leopard te koppelen als
anker. Nadat zaterdagmiddag de laatste ketelwagon was
leeggepompt en afgevoerd, werd een van de twee opgetrommelde bergingstanks in positie gebracht. Hiervoor tilde
een enorme kraan de 60 ton wegende Buffel op de rails,
waar met zware houten balken een plateau was gecreëerd.
“We kunnen het spoor wel oprijden”, legde berger, korporaal Jaap Priems uit, “maar dan maak je ook de rails nog
eens kapot.” De eerste locomotief stak nog half onder het
viaduct uit en de Leopard en de kraan konden dit ruim 80
ton wegende gevaarte zaterdagmiddag relatief gemakkelijk
wegtrekken. Daarna verplaatste de takel de tank tot vrijwel
onder het viaduct. Om beschadiging daarvan te voorkomen,
moesten de laatste twee gecrashte locomotieven, van respectievelijk 82 en bijna 150 ton, zeer behoedzaam worden
verwijderd. Alvorens de voorste weg te slepen, moest men
de achterste en zwaarste stutten. Die lag namelijk half op
de andere. Zondagochtend om 04.00 uur trok de Buffel
de tweede locomotief naar buiten.
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Nummer drie kon pas maandagmorgen worden geborgen,
nadat de Leopard de losgerukte wielstellen eronder vandaan had gemanoeuvreerd.
Defensie was, naast de inzet van de Leopard tanks, ook
via de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond betrokken bij
de afwikkeling van het treinongeval. Zodoende werden
donderdagavond, direct na het ongeluk, naast brandweer,
politie en de andere betrokken partijen drie veiligheidsofficieren van Defensie gealarmeerd. Vegelin en majoor
Leo van Hagen van de Nationale Reserve hadden zitting in
het Commando Plaats Incident, dat de hele operatie coördineerde.
Majoor Willem Buiting fungeerde als liaison tussen de aanwezige partijen en Defensie. Hij zag er onder meer op toe
dat de militairen niet voor andere taken werden ingezet,
dan waarvoor aangevraagd.

MNC 50 jaar
Koninklijke
Onderscheiding
E.J. Vinkhuizen
De vriendendag van het MNC op zaterdag 26 september
was een bijzondere, omdat het 50 jarig bestaan van het
museum werd gevierd. De vrienden waren daarop in grote
getale afgekomen en kregen een gevarieerd programma
aangeboden. Dat begon met een optreden van het Reunieorkest van het Trompetterkorps der Cavalerie bij het St.
Jorisgebouw. Daarna volgde een welkomswoord en een
algemene toespraak van de voorzitter, brig.gen.bd J.
Sluiter, waarbij deze tevens mededeelde,dat er voor de
vrienden een exemplaar van het door de oud-voorzitter
brig.gen.bd J.M.A.Thomas geschreven jubileumboek over
de geschiedenis van het museum klaarlag.

Amersfoort, mw. Van Vliet-Kuiper namens HM de
Koningin de bibliothecaris van het MNC, het Erelid VOC
oud reserve majoor Evert Jan Vinkhuysen koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.
Zij noemde daarbij nadrukkelijk zijn intensieve activiteiten
voor het museum, met name die voor de bibliotheek, die
mede dankzij zijn toedoen is uitgegroeid tot een respectabele boekenverzameling met een brede bekendheid waardoor die veelvuldig geraadpleegd wordt. Ook werden zijn
langdurige bestuursfuncties in de VOC en zijn inzet voor
veteranen vermeld. De uitreiking van de ridderorde werd
muzikaal begeleid met de mars “Rode Huzaren”.

Daarop volgde het aanbieden en onthullen van het jubileumgeschenk van de vrienden: een beeldje van St.Joris met
de draak op een sokkel die recht tegenover het St Jorisgebouw stond, met een toespraak van oud reserve ritmeester Ir C.C.E.d’Engelbronner. Voor de beeldhouwster,
mw.Els van der Glas waren er bloemen en prijzende woorden. De voorzitter MNC bedankte de vrienden voor deze
aanwinst en gaf daarna het woord aan de Wapenoudste,
gen.maj.Jhr.J.H.de Jonge. Deze bood ter gelegenheid van
het jubileum namens de VOC een door Serge Stone te vervaardigen schilderij aan van een specifieke vredesmissie.
De voorzitter MNC was erg blij met deze schenking, niet
alleen omdat die goed past in collectie en expositie, maar
ook omdat het onderwerp vredesmissies voor het MNC zelf
ook al een punt van aandacht is in de expositie.
Het schilderij krijgt te zijnertijd een plaats op niveau 3 van
het St Jorisgebouw. Omdat 2009 in vele opzichten een jubileumjaar is en de VOC dan 75 jaar bestaat bood hij zes
cavaleriesabels model 1895 met inscriptie op een standaard
van kunststof aan. Daarna werd door de burgemeester van
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Wachtmeester-vlieger
Jacob van Zuylen
Door: oudreserve-majoor E.J. Vinkhuyzen

Monument
Op 8 oktober 2009 werd op de Historische Mijl, gelegen
op de voormalige vliegbasis Soesterberg, een monument
onthuld voor de in de meidagen van 1940 gesneuvelde
75 mannen van het Wapen der Militaire Luchtvaart.
Het is een eenvoudig uitgevoerd, stijlvol monument met
op de plaquette de namen van de gevallenen. Eén van
hen is J. van Zuylen van ons Wapen.
Het monument werd onthuld door Commandant Luchtstrijdkrachten, lgen J.H.M.P. Jansen en de voorzitter van het
Comité “Oud Soesterbergers”, oudreserve-elnt waarnemer
drs. H.B.A. Hellendoorn door het wegtrekken van een parachute welke in de Tweede Wereldoorlog is gebruikt door
een Engelse paratrooper. De met muziek omlijstte plechtigheid werd besloten met een fly-past van vier historische
Harvard jachtvliegtuigen in zo genoemde missing man
formatie. Voorzitter van de Vereniging Onderofficieren
Cavalerie, adj J.J. Breukelman en het Lid van Verdienste
adj b.d. J. Broere legden een bloemenhulde.

Wachtmeester-vlieger van Zuylen
Jacob van Zuylen, geboren in 1912, werd als gewoon
dienstplichtige van de lichting 1932 ingelijfd bij het 1e
Halfregiment. Hij bracht het tot wmr en ging in oktober
1933 met groot verlof. Diezelfde maand werd hij bij het
1e Regiment verbonden als beroepsmilitair. In augustus
1936 bereikte hij zijn oude rang weer en werd overgeplaatst
naar het II Regiment; twee maanden later naar het eskadron
Pantserwagens van ritmeester Wilbrenninck, het eerste

gemotoriseerde onderdeel van de Cavalerie.
Het nieuwe bleef kennelijk trekken, want in mei 1938 ging
wmr van Zuylen een vrijwillig verband aan bij de Luchtvaartafdeling met de bestemming voor de dienst van vlieger. De wmr leerling-vlieger werd prompt overgeplaatst
naar het 2e Eskadron pantserwagens. Met ingang van 2
oktober 1939 was hij wmr-vlieger en gerechtigd tot het
dragen van ‘de Vink’.
Ingedeeld bij het oorlogsonderdeel 1-II-1 Lv. R (1e
Jachtvliegtuig Afdeling van het 1e Luchtvaartregiment)
duurde het niet lang tot de inval van de Duitsers op 10 mei
1940 een feit was. Die morgen, gaf Commandant 1e Ja.V.A.,
res-kapitein-vlieger H.M. Schmidt Crans, na enig telefonisch
verkeer te hebben aangehoord op eigen initiatief het bevel
“Onmiddellijk opstijgen”. De vliegers renden naar hun gereedstaande kisten en om 3.59 waren alle elf kisten in de
lucht en formeerden de geoefende patrouilles.
Wmr van Zuylen vloog in zijn Fokker D XXI no 223. In eerste
instantie bleven de patrouilles op gezichtsafstand van vliegkamp ‘De Kooy’ vliegen. Men had geen duidelijke opdracht.
Tot men dikke rookwolken zag opstijgen van de vliegparken
De Vlijt (Texel) en Bergen. De Commandant besloot op
onderzoek uit te gaan te meer daar er boven De Kooy geen
vijand te bespeuren viel. De patrouille van reserve-tlnt-vlieger B. van der Stok (234, 223 en 244) kreeg over de radio
bericht dat boven De Kooy zich een Heinkel-He 111 bevond
en zette ogenblikkelijk de aanval op dit toestel in dat echter
vluchtte in zuidelijke richting. Enige korte vuurstoten bleven
zonder resultaat en de commandant besloot de achtervolging af te breken. Alleen de patrouillecommandant beschikte over een radio, de andere twee kisten niet. Wmr van
Zuylen keerde echter niet terug in patrouilleverband maar
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vloog door en bleef de bommenwerper achtervolgen.
Boven het duinengebied tussen Katwijk en Wassenaar
raakte hij in gevecht met twee Heinkel’s waarbij wmr van
Zuylen vermoedelijk dodelijk getroffen werd. Zijn toestel
stortte niet direct neer maar bleef in de lucht en vloog bij
Valkenburg dwars door Duitse formaties, wat grote consternatie bij de vijand teweeg bracht.
Na over het vliegkamp te zijn gevolgen raakte de kist boven Rijksdorp uit balans en stortte uiteindelijk omstreeks
05.35 uur langs het fietspad ten Noorden van de Wassenaarse Slag neer.
Pas omstreeks 6.20 uur werd via de Duitse Gezant officieel
de inzet van een ‘geweldige Duitse troepenmacht’ aangekondigd en opgeroepen geen weerstand te bieden.
Duitse militairen vonden (17 mei) en borgen het lichaam
van de piloot en begroeven het in de duinen bij hotel
Duinoord. Later (22 mei) is het stoffelijk overschot overgebracht naar de kleine tijdelijke oorlogsbegraafplaats ‘Het
Lange Duin’. Op 26 februari 1982 vond herbegraving plaats
op het Militaire Ereveld Grebbeberg. De resten van de
Fokker werden pas in 1946 geborgen.
De propeller die het graf van Wachtmeester van Zuylen op
Het Lange Duin sierde is op 19 januari 1982 verwijderd en
later overgebracht naar het Militaire Luchtvaart Museum te
Soesterberg alwaar deze staat in de gedachtenisruimte voor
de vliegers in de meidagen van 1940.

Wmr van Zuylen (1912 - 1940)

Graf op ‘Het Lange Duin’
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Verslag van de VOC Henk Oortman
Gerlingsborrel reis naar Normandië
van 2 t/m 6 september 2009
Door: res-elnt A.V. Schiphorst (Foto’s dzv Dennis Boom)

Ook dit jaar heeft de Henk Oortman Gerlingsborrel de
traditie van de oude kol. Sixborrel doorgezet en wederom
een reis onder VOC auspiciën georganiseerd zoals in de
afgelopen 15 jaar is gebeurd.
Op 2 september verzamelden zich in Arras in een tot hotel
verbouwd oud Jezuitenklooster een 18 tal deelnemers voor
het welkomstdiner: VOC leden al dan niet vergezeld van
echtgenotes/ partners waaronder onze voorzitter van de
VOC met zijn charmante echtgenote. De volgende morgen
werd het onderaardse gangenstelsel bezocht; een gids
vertelde ter plekke over de rol van de onderaardse gangen
in Arras gedurende de 1e en 2e wereldoorlog.
Na een voortreffelijke lunch in Abbevile met korte toelichting op de gebeurtenissen rond de muziektent in de 2 WO,
werd de reis aanvaard naar Bayeux waar hotel le Lion
d ‘Or de komende dagen de uitvalsbasis zou zijn.
Hier voegden zich nog een vijftal deelnemers bij het gezelschap waaronder uw scribent. Het hotel bleek een schot in
de roos: uitstekende keuken, een eigen restaurantgedeelte
voor onze groep en een bar waar geen plek aan de muur
meer vrij was vanwege de vele gesigneerde foto’s van al
degenen die in de 2e WO een militaire of politieke rol
hebben gespeeld, van Eisenhower tot Churchill, van
Montgomery tot de Gaulle. Informatie leerde ons dat
Bayeux tot de eerst bevrijde steden behoorde en in de
‘Gouden Leeuw”het militaire perscentrum werd gevestigd.

Op vrijdag 4 september meldde zich om 09.00 uur sharp
de major general Hollands , een in Frankrijk wonende
major general b.d die bij de Horse Artillery zijn beroepscarrière had aangevangen en oa als expert commentator
heeft opgetreden bij de BBC voor DDay herdenkingen.
Voorwaar een prima keuze; in een stevig tempo met lunch
te velde heeft hij ons enthousiast en met kennis van
zaken meegenomen in de belevenissen van met name
de Engelsen op de eerste dag van de invasie van British
Airborne Operations bij Pegasus Bridge tot de landing
van 3e Britse Divisie vanaf Sword Beach op dag 1.
Ook werd de tegenstand van Duitse kant vwb fortificaties
te velde bezocht en met kaarten en verhalen tot leven
gewekt. Toen uiteindelijk om 18.30 uur het dagprogramma
eindigde had geen van de aanwezigen geklaagd dat er zelfs
geen rijd was geweest om koffie te drinken. Ons hotel bood
alle gelegenheid om onze dorst te lessen met andere drank
dan koffie.
Op zaterdag 5 september vertrokken wij naar Caen voor
een bezoek aan de Mémorial de Caen, een bekroond museum dat op indringende wijze de aanloop naar de 2eWO laat
zien en op filmdoek de belevenissen aan geallieerde en
Duitse zijde op Dday. Hierna wachtte ons in Port en Bessin,
een pittoresk vissersplaatje, een werkelijk fenomenale
lunch met Fruits de Mer (et beaucoup de boissons).
s’ Middags hebben verschillende groepen nog specifieke
plekken bezocht of langs het strand gewandeld aangezien

36

De organisatoren:
de oud reserve Maj Jhr H.M.J. van Asch van Wijck
de oud Res Elnt A.V.Schiphorst ( tevens scribent)
Fotomateriaal; de res Lkol Mr. C.M. Strik

na de lunch het een vrij programma was met eigen
keuzemogelijkheden.
Nadat onze voorzitter en ook één van onze deelnemers
over hun militaire cq CiMIC activiteiten in Uruzgan hadden
verteld in de bar van het hotel, ving op zaterdagavond ons
afscheidsdiner aan met wederom voortreffelijke spijzen en
dranken.
Na het gezamenlijk ontbijt op zondagochtend ging ieder
zijn weegs na op vriendschappelijke wijze afscheid te
hebben genomen van elkaar.
Het is weer uitermate gezellig en interessant geweest.
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Galadiner 75-jarig bestaan VOC
Door: oudreserve-elnt drs. Tijme J. Bouwers

Soms komt bij het schrijven van een verslag de gedachte
op: hoe kan het. Om zes uur regent het dat het giet, vijf
minuten later is het prachtig weer en beginnen de gasten
binnen te druppelen. In leeftijd van de deelnemers wordt
ook 75 jaar overbrugd. De oudste deelnemer is 95 jaar,
oudreserve-ritm jhr. Clifford Kocq van Breugel, en de
jongste is 20 jaar, cadet Niels van den Boomen - voorzitter
van de CRSV Kilacadmon. Veel van de bijna 200 aanwezigen kunnen zich niet herinneren dat een diner waaraan
officieren van alle regimenten deelnemen eerder heeft
plaatsgevonden.
Naar goed cavaleriegebruik wachten twee ruiters de gasten
ter verwelkoming op. De ruiters zijn gekleed in het oude
tenue (attila) en het nieuwe tenue. In de Frederik Hendrik
bar begroet de voorzitter VOC, genm jhr. Harm de Jonge,
en zijn bestuur de gasten. Tegen zevenen vraagt een trompetter aandacht voor lkol b.d. Doug Alexander. Hij heet
ons welkom en noemt enkele speciale gasten, zoals de
Commandant der Strijdkrachten en verzoekt aansluitend
een ieder zich naar de tuin te begeven. Het Fanfarekorps
Koninklijke Landmacht ‘Bereden Wapens’ geeft een muzikale hulde. Hierna gaan we naar de Oranjerie voor het diner.
Staande brengen we een heildronk uit op onze Koningin.
Onze voorzitter begint zijn openingstoespraak met ons allen
welkom te heten, en in het bijzonder de Commandant der
Strijdkrachten, de Generaal Peter van Uhm. Die is net terug
van een bespreking in Brussel over ISAF (applaus) en gisteren zat hij een vergadering voor waarbij ik (de voorz.) ook
aanwezig was (weer applaus). Acht leden van onze vereniging, hun namen worden genoemd, nemen deel aan ruiterwedstrijden in het buitenland (gejuich). Dat doet de voorzitter verzuchten: “Het is hier geen politbureau van de vroegere DDR”. Voorzitter de Jonge grijpt terug op de gebeurtenis die 75 jaar geleden de stoot gaf tot de oprichting van
de VOC. Bij de uitvaart van Koningin Emma stonden op 27
maart 1934 langs het Lange Voorhout 80 officieren van de
cavalerie aangetreden. Na afloop merkten ze dat ze elkaar
nauwelijks kenden. Het besluit een vereniging op te richten
viel in de loop van dat jaar. De VOC is geen belangenvereniging maar heeft als doel de kameraadschap te bevorderen, een platform om elkaar te ontmoeten en te leren
kennen. Dat gebeurde door het organiseren van lezingen,
discussies, en regionale bijeenkomsten. Het netwerk dat
ontstond werkte ook goed na de capitulatie in mei 1940.
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Leden van de VOC namen initiatieven om de gewonde
cavaleristen, van alle rangen, te helpen en te laten revalideren. Voor hen die lichamelijk gehandicapt bleven, moest
er opnieuw werk worden gevonden. De zogenaamde commissie Fabius lukte dat. In een bericht uit 1941 wordt
gemeld dat voor 180 van 220 gegadigden een aangepaste
baan is gevonden. Het netwerk werd volop gebruikt in het
verzet. Veel reserve- en beroepsofficieren nemen er aan
deel, en ook nogal wat cadetten-vaandrigs lid van de VOC.
De leden blijven elkaar treffen. Sommigen hebben een cruciale rol gespeeld. Meest in het oog springend is de toenmalige res-ritm jhr. P.J.Six, die onder de naam Van Santen
in 1943 chef werd van de Ordedienst (OD).
Vanaf begin 1946 verschijnt ook weer de ‘Mededelingen’.
Na de oorlog hebben leden van de VOC een voortrekkersrol

gespeeld in het verzet tegen het voornemen van het kabinet
om de rol van de krijgsmacht uit de Grondwet te schrijven;
met succes. Vanuit de VOC is het initiatief genomen tot de
oprichting van het Cavalerie Ere-Escorte, een fenomeen dat
nu niet meer weg te denken is. Het Museum Nederlandse
Cavalerie is er gekomen dankzij de zorg van leden van de
VOC voor het behoud van traditie en geschiedenis.
De vereniging is gegroeid van tachtig naar ruim 1600 leden.
Er zijn vele activiteiten waaronder vakinhoudelijke seminars. Er zijn ook ontwikkelingen die van invloed zijn op de
gezondheid van de vereniging. Het aantal cavalerie eenheden is aanzienlijk teruggelopen. Sinds de opschorting van
de dienstplicht komen er geen reserve-officieren meer bij.
Er is een hoog operationeel tempo in uitzendingen, waardoor er per saldo minder tijd is om elkaar te treffen. En we
leven in een tijd van toenemende individualisering. Wat
blijft, is de doelstelling van het eerste uur: het bevorderen
van hechte kameraadschap onder de officieren van het
wapen. Ze weten zich geborgen, weten wanneer ze een
ander even moeten bijspringen, en kunnen terug vallen op
elkaars adviezen. De VOC blijft dat bieden, waarbij de leden
zelf de belangrijkste rol spelen.
Hierna wordt het eerste gerecht opgediend. In de zaal is er
een gemoedelijke en gezellige sfeer. Een saxofooncombo
van het fanfarekorps van de bereden wapens draagt bij aan
de goede stemming. De leden kunnen ook het tafelzilver
van de regimenten van Alexander, Boreel, en Sytzama
bewonderen.
Commandant der Strijdkrachten, Gen Peter van Uhm, vindt
het uniek dat hij hier als infanterist staat. Hij feliciteert het
bestuur van de VOC en zijn leden met het 75 jarig bestaan.
Hij prijst het werk dat vooral door vele jonge collega’s
wordt gedaan. Nederland is op veel plaatsen in de wereld
present. Er zijn genisten in Burundi, met een fregat hebben

we de leiding bij de bestrijding van de Somalische piraterij
op zee. Bij roulatie is er een landmachtcompagnie op Curaçao. En onze luchtmacht neemt, als dat nodig is, vliegtuigen
uit de lucht. Er wordt een beleid gevoerd om de krijgsmacht
breed inzetbaar te maken. Zo zit een schout bij nacht een
jaar in Kaboel en zijn ook andere vlootofficieren enige tijd
in Afghanistan gestationeerd.
Na het hoofdgerecht komen er nog zes sprekers aan het
woord. Eerst krijgt bgen b.d. Jo Thomas, erelid en oudvoorzitter-directeur van het Museum Nederlandse Cavalerie
(MNC), het woord. Hij memoreert de viering van het vijftig
jarig bestaan van het MNC op 26 sept j.l. De vriendenclub
bood een beeldje van St. Joris met de draak aan. De oudconservator, adj b.d. van Oostveen, is vriend van verdienste
geworden. De oudreserve-maj Evert-Jan Vinkhuyzen werd
Ridder Oranje Nassau. Het jubileumboek is ten doop gehouden. De voorzitter van de VOC bood een foto-impressie aan
van het schilderij dat aangeboden gaat worden aan het
MNC en de huidige voorzitter-directeur van het museum,
bgen b.d. ir. Jan Sluiter, bood één van de zes sabels aan de
voorzitter VOC aan. Spreker heeft vanavond alle zes sabels
bij zich.
De volgende spreker is bgen b.d. Peer de Vries, oudvoorzitter VOC. Hij heeft zijn toespraak opgeschreven:
“Hooggeachte Generaal van Uhm. Ik meen dat ik namens
velen spreek wanneer ik zeg dat wij het enorm waarderen
dat u hedenavond in ons midden wilt zijn. Ik voeg daaraan
toe dat we ook grote bewondering en diep respect hebben
voor de wijze waarop u in deze bijzondere tijden uw functie
vervult. Fijn dat u er bent! Dat gezegd hebbend wil ik mij
graag wenden tot de overige aanwezigen. Het is geweldig u
allen hier in zulk een harmonie verenigd te zien. Dat lijkt
op zich merkwaardig. De cavalerie bestaat immers uit twee
bloedgroepen: de zware cavalerie, de tanks, en de lichte
cavalerie, de verkenners. Vroeger kwamen die elkaar gere-
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geld tegen. Bij oefeningen in de Noord-Duitse laagvlakte en
bij de schietseries. Beide fenomenen behoren inmiddels tot
het verleden. Het lijkt mij dan ook nuttig in dit gezelschap
stil te staan bij wat deze bloedgroepen onderscheidt en wat
ze verbindt. De zware cavalerist vervult van oudsher een
belangrijke rol op het slagveld. Op het moment dat de vijand meent zijn doelen te hebben bereikt en met de laatste
krachten tracht door te stoten, komt de zware cavalerie in
actie. Opeens en uit onverwachte richting betreedt zij in
groten getale het slagveld en werpt zich op de uitgeputte
vijand. Superieur manoeuvrerend, door bij voorkeur licht
glooiend en open terrein, brengt ze de vijand een vernietigende slag toe en werpt deze ver terug. Eenmaal in beweging is de zware cavalerist onverschrokken in zijn doelgerichte confrontatie met de vijand onder het aan de Duitse
cavalerie ontleende motto ‘Breit fahren, schmal denken’.
De lichte cavalerie treedt bij voorkeur op in de bosrand of
ander bedekt terrein. Zij zoekt de vijand op en tracht de
bedoeling daarvan te doorgronden: door verspieden of het
uitdelen van speldenprikken. Op het moment dat duidelijk is
wat de vijand van plan is, haast de lichte cavalerist zich
terug om zijn bevindingen te rapporteren. Snelheid staat
daarbij voorop, dat vaak ten koste gaat van nauwkeurigheid. Vanwege de vereiste snelheid wordt de boodschap al
van verre en luidkeels doorgegeven: “Ze komen, ze
komen”! Voor de lichte cavalerist is een groot stemvolume
dan ook een belangrijke vereiste. Kortom er zijn twee bloedgroepen; de één lethargisch, moeilijk in beweging te krijgen
maar niet te stoppen als het eenmaal zover is; de ander
opgewonden, altijd bezig maar vaak niet precies wetend
waarmee. Kortom: tegenpolen. Maar waarvan dan de harmonie die we vanavond ervaren. Dat is het gevolg van wat
ons verbindt! Beide bloedgroepen treden het gevaar onverschrokken en doelgericht tegemoet. De daarvoor vereiste
moed vraagt mannen die een zekere afstandelijkheid kunnen bewaren. En die vereiste afstandelijkheid manifesteert
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zich vaak in een zekere eigen aard; cavalerie-officieren zijn
vaak eigenaardig. Die eigenaardigheid kan betrekkelijk
milde vormen aannemen, maar soms ook lijken op een lichte vorm van krankzinnigheid. U kent ze ongetwijfeld nog, al
moet ik wel zeggen dat van de laatste categorie inmiddels
een groot aantal is overleden. Maar het belangrijkste dat
ons verbindt is trouw en betrouwbaarheid. Trouw aan degenen die aan ons zijn toevertrouwd en betrouwbaar in onze
relatie met anderen. Wij weten wat we aan elkaar hebben
en daarin ligt onze kracht. Het is dan ook niet toevallig dat
wij een voorzitter hebben die onverschrokken ons doel – de
belangen van de cavalerie en de verbondenheid van haar
officieren – nastreeft. En die dat doet met een eigen – door
sommigen eigenaardig bevonden – signatuur. Maar boven
alles wordt gekend als trouw en betrouwbaar. Een dronk
met witte wijn is voorbehouden aan onze vorst, een dronk
met rode wijn is altijd op de gastheer. Ik stel u dan ook voor
het glas te heffen op onze gastheer, de voorzitter, en zijn
bestuur.”
Dan staat de 90-jarige oudreserve-ritm Johan Smidt van
Gelder op. Hij herinnert aan de tijd van voor de oorlog, hij
denkt terug aan de tijd van Pahud de Mortanges. Hij dankt
de VOC en alle officieren voor wat ze in zijn leven betekend
hebben. Hij spreekt zijn dank uit voor de mooie dag die hij
beleefd heeft bij de viering van het vijftig jarig bestaan van
het museum. Hij dankt ook voor deze mooie avond, hij
heeft genoten. Hij wenst de vereniging en ons een goede
toekomst. Kol b.d. Kees Blok spreekt over twee onderwerpen: wat is feest, en over de statuten. Feest is iets extra’s.
We zijn anders gekleed, dansen soms met andere dames,
en doen een andere strik om. En we consumeren ‘bospaddestoelensoep met bospaddestoelen’. Vanavond treden we
gezamenlijk op met leden van alle regimenten. Hij doet het
voorstel om dat iedere vijf jaar te doen. Zijn tweede onderwerp is de statuten. Toen men Six erelid van de vereniging

Het kasteel en de
verborgen standaard
Door: res-ritm John Kapteijn
Na de dood van de laatste heer van Maurick – Gijsbert
van Beresteyn – in 1884, kwam het kasteel in handen
van August Jacob Arnold van Lanschot. De familie
wilde maken, kon dat niet. De statuten voorzagen er niet in.
Men heeft hem toen ‘erelid van het bestuur’ gemaakt.
Regels zijn er om te handhaven, maar soms moet het maar
zoals het moet. De vereniging heeft helaas geen leus.
Hij stelt voor dat de vereniging een leus tot de hare maakt.
Lkol b.d. Max van der Hoog vertelt een anekdote over de
eerste voorzitter. Dat is één van de weinige officieren van
wie hij wat geleerd heeft wat betreft vergaderen. Die vond
dat hij op zijn zeventigste het voorzitterschap moest overdragen. Bij de vergadering waarin een nieuwe voorzitter
zou worden aangewezen zat hij er min of meer als veulen
bij. Een zeer gerenommeerd officier werd bijna bij acclamatie verkozen. Als enige vroeg hij het woord en stelde kol
Beelaerts van Blokland voor, die zeer bekend was, onder
meer bij de studentenweerbaarheidkorpsen. Zo is Beelaerts
het geworden. Hij eindigt met drie aanbevelingen: overweeg lid te worden van ‘Mars en Historia’, lid te worden
van ‘Wij Huzaren’, een vereniging voor alle rangen en tot
slot het glas te heffen op de voorzitter en zijn bestuur en
alle officieren.
Ten slotte bedankt namens alle oud-voorzitters Genm b.d.
Raoul Hoondert de voorzitter en het bestuur voor dit
geslaagd galadiner. Rond middernacht keert de rust op het
kasteel Maurick langzaam.

Van Landschot gebruikte het als zomerhuis en liet het
tussen 1891 en 1894 restaureren. In 1927 werd het
kasteel nog bewoond door de weduwe Van Landschot.
Hun zoon Auguste was in 1910 met de 23-jarige Marie
Gertrude Julie Charlotte Mathilde H.G. Lagasse de
Locht getrouwd. Zij was het die de standaard en het
regimentszilver gedurende de oorlog heeft bewaard.
Zij was ook aanwezig toen op 12 september 1950 de
standaard van het voormalig 3e Regiment Huzaren
werd overgedragen, waaraan de bij Koninklijk
Besluit toegekende cravate met opschrift: “Regiment
Huzaren Prins Alexander”.
Het kan dus moeilijk anders zijn dan dat het de
Standaard 3e Regiment Huzaren is geweest die in de
oorlogsjaren met het zilver van het regiment verstopt
was in het ‘zomerhuis’ van de familie Van Lanschot:
Kasteel Maurick.
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Galadiner: Een beeldverslag
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Poolse lunch ter ere
van de 90 jarige
Wład Kohutnicki
Door: oudreserve-elnt drs. Tijme J. Bouwers

Er wordt in ‘De Waag’ in Boxtel diverse keren geoefend
om de wijs en de tekst van het Poolse lied ‘Sto lat, sto lat’
goed ten gehore te brengen. Er is een muzikale hulde in
de raadzaal en de lunch bestaat uit een keur van Poolse
gerechten. Dan moet er iets bijzonders aan de hand zijn bij
de Brabantse lunchtafel. Lkol b.d. Władyslaw Kohutnicki is
op 15 oktober j.l. 90 jaar geworden en ter ere van hem als
vaste gast is een en ander op 28 oktober j.l. georganiseerd.
Vanaf 11.00 uur worden twee zalen in gereedheid gebracht.
Dirk van Zuidam is in ‘De Waag’, waar aperitief en lunch in
gereedheid worden gebracht. Jan Lakeman en ik gaan naar
de raadzaal en leggen samen met de gemeentebode de
laatste hand aan de inrichting van de zaal.
Meer dan zeventig VOC-leden doen mee aan de instudering
van ‘Sto lat, sto lat’ onder leiding van pianist lkol b.d. John
Mantingh. Wanneer er voldoende geoefend is en de glazen
met champagne gevuld, komt Wład Kohutnicki met zijn
partner Kitty van Lienden en zoon Rom met echtgenote binnen. Dirk van Zuidam staat in zijn openingstoespraak stil bij
de levensloop van de als Pool geboren officier.
Hij stamt uit een Pools officiersgeslacht, is voor de Tweede
Wereldoorlog in Polen opgeleid tot officier, wist uit handen
van de Duitsers en de Russen te blijven en vluchtte naar
Engeland. Daar trad hij toe tot de 1e Poolse Pantserdivisie
en vocht in Normandië en Nederland. Kohutnicki is een van
de weinige Nederlandse cavaleristen met tankervaring in
gevechtsomstandigheden (zie ook VOC-Mededelingen 2009/
Q3). Hierna heffen we het glas en brengen een toast uit op
de 90-jarige en zijn familie. Dan klinkt uit alle kelen het lied
‘Sto lat, sto lat’, waarmee we Kohutnicki toewensen dat hij
honderd mag worden. Van de velen die een presentje hebben aangeboden, spreken drie een woordje.
Tuur van der Pas heeft voor een sterke man iets speciaals
meegenomen. Het is een flesje sterke drank met een etiket
waarop een bizon. In de fles is van boven tot onder een
sterke stengel van een grasspriet zichtbaar die de drank nog
steviger maakt, een fles echte Poolse wodka.
John Mantingh vertelt dat op 10 april 1945 drie Poolse
‘scoutcars’ zijn woonplaats Musselkanaal binnenreden.
Tot hun verbazing spraken de Poolse militairen Duits. Een
dag later zakte bij zijn opa in Ter Apel een Poolse tank door
een houten klapbrug. Dezelfde brug die op het etiket van
een flesje Musselkanaalster ‘Klapwater’ staat afgebeeld.
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Uit Knokke is Lex Verstraeten gekomen. Hij was pelotonscommandant bij Kohutnicki toen die voor het eerst eskadronscommandant was. Dat was in 1952 in Oirschot. Wład
gaf les en leerde dat de aanval snel moet gebeuren. Tijdens
een oefening uitgeleend als tankpeloton aan een infanteriecompagnie bracht Lex dat in praktijk. Na afloop komt de
kapitein bij me en zegt: ‘Kornet, denk je dat ik een straalmotor in mijn kont heb?’
We verplaatsen ons naar de op honderd meter afstand
gelegen raadzaal van de gemeente Boxtel. Bij de ingang
van de zaal wacht de locoburgemeester, wethouder van
Aert, ons op. De Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en
Jagers’ (RFGGJ), onder leiding van dirigent Harry van
Bruggen, staat gereed voor de muzikale hulde. Ik open

‘Sto lat, sto lat’
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Dan klinkt uit alle kelen het lied ‘Sto lat, sto lat’, waarmee we
				 Kohutnicki toewensen dat hij honderd mag worden.

de bijeenkomst, deel het programma mee en geef het
woord aan de locoburgemeester. Hij heet ons welkom in
Boxtel en memoreert de banden tussen Boxtel en de cavalerie. In 1918 is hier de SROC opgericht en de Brabantse
lunchtafel komt hier maandelijks bijeen. Ook feliciteert hij
Kohutnicki en wenst hem nog vele goede jaren toe.
De RFGGJ speelt de eerste mars, ‘The Gladiator’, waarna
Dirk van Zuidam enkele speciale gasten welkom heet, zoals
Ger en Annet van der Werff die veel voor de cavalerie
gedaan hebben, en Eric van Tilbeurgh en zijn partner Eva
Maltanska. De Fanfare speelt de regimentsmarsen van
Boreel en Sytzama en daarna de Huzarenmars. Hierna leest
Eva Maltanska in het Pools het bericht van de Poolse militaire attaché voor. De Kapitein ter zee Cesarz wenst
Kohutnicki nog vele jaren in een goede gezondheid toe te
midden van zijn familie en vrienden. Er zijn twee bijzondere
e-mails binnengekomen. De eerste komt uit Mexico en is
van Joan Thate. Hij heeft onder Kohutnicki gediend en zou
zonder meer met hem zijn meegegaan wanneer die zou
gaan ‘paarden stelen’, d.w.z. op een zeer risicovolle missie
gaan.
Tot slot leest Dirk van Zuidam de e-mail voor van de CDS,
Peter van Uhm. Uit de tijd dat hij nog jong luitenant was
herinnert hij zich een anekdote. Kohutnicki heeft eens
gezegd dat als de vijand nadert het eerste voertuig moet
worden afgeschoten waarna rustig een kopje thee kan worden gedronken. De vijand had iets om over na te denken.
Hierna volgt de mars ‘On the Quarterdeck’ en tot slot van
de muzikale hulde worden het Poolse volkslied en Het

Wilhelmus gespeeld. Hiermee is de plechtigheid in de raadzaal beëindigd.
In ‘De Waag’ wordt de bijeenkomst voortgezet, waar de
kok een Poolse maaltijd heeft bereid, met Poolse gerechten
als Bigos Wielkopolski en Pierogi. De ruim tachtig aanwezigen laten zich alles goed smaken. Aan het eind van de
maaltijd neemt John Mantingh plaats achter de piano en
zingen we tot besluit nog eens ‘Sto lat, sto lat’.

Velen drinken na de maaltijd nog een kop koffie of blijven
nog even napraten over deze bijzondere en zeer geslaagde
bijeenkomst.
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Bezoek Schietserie Bergen Hohne
en de Bult Francis Cup
Door: ritm Laurens Reinders

Begin dit jaar werd het idee geboren om samen met de
Vereniging OnderOfficieren Cavalerie (VOOC) de schietserie
in september te bezoeken met een mix van oud en jong.
Zo gezegd, zo gedaan! Door informele defensie fondsen
aan te boren, hadden we het hele financiële plaatje rond
en konden we daarnaast rekenen op de gastvrijheid van
de 2 organisatoren, 42 Tankbataljon RHPO en de
Cavalerieschool.
Nadat het gemêleerde gezelschap was verzameld, stond
de bus klaar voor de 6 uur durende rit richting het NATO
Trainings Area Bergen Hohne te Duitsland. Gelegerd werden we te Oerbke, een kamp voor oefenende troepen,
gelegen naast de kazerne van onze Engelse Kameraden.
Nadat de Adjudant Arwin Dubbeldam de huishoudelijke
regels had uitgelegd, wist eenieder een kamer te bemachtigen die deze maal niet rangsgebonden was. Men wist
elkaar te vinden vanuit het verleden. Om toch enig glorie
van de “damals” gevestigde Nederlandse gevechtskracht
op de Duitse bodem op te snuiven, zouden we vóór de
borrel te Horsten, noord langs de Panzerring verplaatsen
en hier het oude kamp Langemannshof aandoen.
Langemannshof had gefungeerd van 1973 t/m 1992 als
thuishaven van 43 Tankbataljon, waarna het bataljon, vanwege het vallen van de Muur, niet meer benodigd was en
daardoor opgeheven werd. Bij aankomst was men positief
verrast door het bord met de benaming “Langemannshof”,
wat bij sommige onder ons een twinkeling in hun ogen gaf.
Alleen deze twinkeling ging na het passeren van de openstaande slagboom zeer snel over in een traan. Tegenwoordig wordt het kazernecomplex gebruikt als een auto(wrakken)opslag en daarnaast voor diverse andere “Duitse nijverheid”. Daadwerkelijk vergane glorie. Daarom was het
goed, dat de bus zijn weg voortzette naar “Haus 5” te
Horsten. Hier werden we gastvrij verwelkomd door de
mannen en vrouwen van 42 Tankbataljon. Deze waren de
organisatoren van de Schietserieborrel, die onder een aantal enthousiaste cavaleristen nieuw leven is ingeblazen.
Het openingswoord werd door de voorzitter van VOOC
gehouden, de adjudant Breukelman, die eenieder, jong en
oud, verwelkomde op deze happening. Aansluitend werden
we getrakteerd op een uitstekende “veld-BBQ”. Menig
kippenboutje, gekoeld biertje en de welbekende kilo’s
Huzarensalade werden verorbert door de aanwezigen, die
menig verhaal uit de kast haalden.
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Helaas kwam enig moment de tijd de bus terug te nemen
naar Oerbke. Tot velen spijt, dachten zij te vroeg richting
hun bed te gaan. Alleen was er door de Adjudant Hans
Vos voor een kleine versnapering gezorgd, zodat eenieder
voldaan onder de wol kroop. Half zeven was reveille, al
hadden er velen niet kunnen slapen van enthousiasme en
spanning voor wat deze dag ging volgen. Rond 8u arriveerde de bus, waarna we ons ontbijt nuttigde op Lager
Horsten, daar waar de mannen en vrouwen van de schietende eenheden waren gelegerd. Alleen waren deze al
richting de baan, om de Leopard 2A6 schietwedstrijd, de
Bult Francis, op te starten. Hiervoor waren we gekomen.
Bulderende V12’s, harde knallen en smeulende kruitdampen. Elke tanker z’n hartje gaat hierdoor sneller kloppen,
jong of oud!
Aangekomen op baan 9, daar waar het spektakel zich zou
voltrekken, was al een drukte van jewelste van schietende
eenheden, actief dienende cavaleristen en niet te vergeten
onze Wapenoudste, GenMaj Jhr de Jonge. Maar hij was
niet de enige generaal ter plekke. Ook de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht kwam de 1600 pk aanschouwen, die
schietend voorwaarts reden. Om toch enige afwisseling in
het programma te bouwen, hebben we met diegene die
wilden, een bezoek gebracht aan het concentratiekamp
Bergen Belsen. Dit kamp fungeerde aan het begin van de
Tweede Wereld Oorlog als een krijgsgevangenenkamp.
Later werd deze gebruikt als vernietigingskamp voor Joden
en andersdenkende van het toenmalige Duitse regime.
Hier heeft eenieder met ingehouden adem kunnen stilstaan
bij de gruwelijkheden, die de mens kan begaan.
Na dit ademstokkende bezoek, hebben we op veler verzoek
en tot vele vreugde van diegene een bezoek kunnen brengen aan de Engelse kazerne Hohne. Voorheen de thuisbasis
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van 41 Tankbataljon, waarvan een hoop oudgedienden aanwezig waren in de bus. Door de lkol b.d. Westerhuis werd
een uitgebreide rondrit met uitleg verzorgd, waarbij bij
velen wederom een glinstering in de ogen verscheen door
blijk van herkenning van de verschillende oude gebouwen.
Na de rondrit, hebben we ons weer vervoegd tot het gezelschap, wat was achter gebleven op de baan. Hier werd de
laatste run verschoten, waarna het ijzig stil werd rond de
uitslag. Wie was winnaar van de Bult Francis 2009? Na
opgesteld te zijn, kon men niet wachten op de uitslag.
Door de wapenoudste werd de spanning langzaam naar

een grote hoogte gebracht door een blijk van dank te verwoorden aan het Duitse peloton, dat had mee gestreden
om de beker. Ook de gastvrijheid en organisatie werd
bedankt, waarna de uitslag bekend werd gemaakt. Uit handen van de Wapenoudste werd de beker uitgereikt aan de
Wmr 1 Remco v/d Brink, pelotonscommandant van het
1ste peloton, A-eskadron, 42 Tankbataljon. Vol trots kon
42 Tankbataljon dit jaar de beker meenemen naar Havelte.
Na een dankwoord van de Lkol v Egmond, Bataljonscommandant 42 Tankbat, was het tijd huiswaarts te keren.
Een diner langs de autobahn, omringt door een echte
Duitse sfeer van “Bockwurst und Bier”, deed velen terug
denken aan de afgelopen 2 dagen. Dat terwijl de oogleden
zo af en toe te zwaar bleken te zijn, om mee te kijken met
de buschauffeur over de Duitse Autobahn.
Voldaan openden dan ook sommigen van ons in de bus
hun ogen pas weer, op het moment dat de wielen van de
bus de kasseien van de Bernhardkazerne betraden.
Voor volgend jaar zullen we wederom trachten aanwezig te
zijn, waarbij we hopen dat de getale groter zullen zijn door
de “mond-op-mond-reclame” binnen onze 2 verenigingen.
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BOEKBESPREKING
‘Het dagboek van Eliza Pieter
Matthes 1842-1843’
Een ooggetuige aan het hof
van Koning Willem II
Door: Theo A. Ariëns, oud-reserve ritmeester

Eliza Pieter Matthes (geb. 1807), van november 1842 tot
november 1843 ordonnansofficier aan het hof van Willem
II, heeft zijn wederwaardigheden gedurende dat jaar
opgetekend in een dagboek “Une année á la cour”, zoals
de titel aangeeft geschreven in het Frans, voertaal van de
hogere standen. Na zo’n 165 jaar is het tevoorschijn gekomen uit het familiearchief van de vertaler wiens
moeder een afstammelinge is van een der zusters van
Matthes die zelf ongehuwd is gebleven.
De schrijver van het dagboek, luitenant bij “de afdeling
Kurassiers no.9” (Matthes loopt hier wat achter; die afdeling was in 1841 – zie hierna – omgedoopt tot 2e Reg.
Zware Dragonders) had uitdrukkelijk aangegeven dat het
niet voor publicatie was bestemd. Het is al die jaren van
moeder op dochter doorgegeven en volgens de vertaler
(voorheen senior partner bij Nauta Dutilh en corporate
counsel van faam Mr. P.J.P. Verloop) “te oordelen naar
de verpakking waarin ik het kreeg” ongelezen gelaten!
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de vertaler van oordeel was dat de wens van Matthes dat het dagboek niet
zou worden gepubliceerd na al die jaren zijn kracht had
verloren. Ware het anders, ons zou een uniek en persoonlijk verslag over het hofleven zoals er vermoedelijk geen
tweede bestaat uit die episode van de vaderlandse
geschiedenis zijn onthouden. Zoals Verloop in zijn uitvoerige inleiding schrijft: het betreft een verslag “van een
opmerkzame, kritische en humoristische ooggetuige”.
Matthes schrijft met een openhartigheid die men van een
hoveling uit die tijd niet zou verwachten. De vertaler stelt
voor zijn notenapparaat onder meer te hebben geput uit
de archieven van het Cavaleriemuseum en het Koninklijk
Huisarchief, met als intermediairs (de oud-reservemajoor)
Mauk van Asch van Wijck respectievelijk de directeur van
het Koninklijk Huis-archief, de heer Flip Maarschalkerweerd die een uitvoerig nawoord voor zijn rekening heeft
genomen. Op 31 oktober 1842 treedt Matthes aan voor
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zijn eerste bezoek aan kolonel Snouckaert (baron Snouckaert van Schauburg), eerste adjudant van de koning. Zijn
collega’s waren “Jackson van het 1e regiment Dragonders”,
“Van Hemert van het 3e regiment Dragonders” en “baron
de Triest van het 1e regiment Lanciers”. Een en al cavalerie
dus. Deze regimentsaanduidingen volgden op de reorganisatie van de cavalerie in het jaar daarvoor waarbij de benamingen van de onderdelen waren gewijzigd. Wat zijn eigen
onderdeel betreft zat Matthes blijkbaar nog vast aan de
oude naam.
De verleiding is groot om hier alle kenschetsen te citeren
die Matthes van sommige van zijn collega’s en superieuren
geeft, zoals van ritmeester Van Capellen (Jonkheer C.H.F.
van Capellen), die hij “bijzonder plezierig`’ vond “hoewel
zijn wijze van omgang met de leden van de koninklijke
familie me wat losjes voorkwam en enigszins vrijpostig”.
Men krijgt overigens de indruk dat de afstand tussen het
koninklijk paar en de ordonnansofficieren niet erg groot
was. Althans wekt Matthes de indruk dat koning en koningin hem in ieder geval zeer waren toegedaan en dat een
zekere gepaste vertrouwelijkheid in de contacten eerder
regel was dan uitzondering (“Dansavond bij de koning in
de kleine appartementen, alleen voor intimi. Ik ga om
middernacht naar huis”). Uitgebreid wordt verslag gedaan
van de vele theatervoorstellingen, de soirees, de diners, de
galabals en de grote aantallen gasten die de salons bij
sommige van die gelegenheden zo vulden dat men zich
nauwelijks kon verroeren. “Er waren meer dan negenhonderd genodigden en de menigte was zo compact dat ik
snel de speelzaal invluchtte waar ik tot middernacht whist
heb gespeeld”.
Bij een andere gelegenheid: “Men stond werkelijk als sardines in een blik”. De beschrijvingen van de gebeurtenissen, ook sommige politieke, zijn soms ironisch getint en
gaan vergezeld van persoonlijke en vaak vrijmoedige ontboezemingen en observaties (maar
ze waren dan ook niet voor publicatie bestemd!). Met nauw
verholen spot worden de mindere rijkunsten van sommige
dignitarissen beschreven in een
tijd dat niet alleen eenieder van
stand de Franse taal diende te
beheersen, maar ook het
paardrijden. Adellijke namen
buitelen over elkaar heen.

Sommigen ervan zal men heden ten dage niet meer in het
“rode boekje” aantreffen. “Commoners” lijken in de minderheid te zijn geweest in hofkringen, en als men tot die
klasse behoorde, kon verheffing in de adelstand volgen als
men het juiste deed of de juiste partij trouwde, zoals de
latere vice-admiraal van Karnebeek die beide deed: hij werd
adjudant van’s konings jongste zoon Prins Hendrik (“de
Zeevaarder”) en huwde met de zuster van minister van
financiën Rochussen. Niet onvermeld mag hier blijven dat
op een bal bij de gezant van Rusland de koning het uniform
droeg “van kolonel van zijn regiment huzaren, Prins
Alexander dat van de koloniale dragonders”. (Dat Matthes
nog in de voorafgaande zin stelt dat de koning en de prinsen “Russische uniformen” droegen moet wel als een ‘slip
of the pen’ worden beschouwd). De Franse tekst luidt, zo
berichtte de vertaler mij desgevraagd: “Le roi, celui de colonel de son regiment de huzards(sic), le Prince Alexandre
celui des dragons colonisés”. Kenner bij uitstek luitenantkolonel bd Arie Rens vertelde mij dat met het uniform van
de koning dat van het Engelse regiment moet zijn bedoeld
dat hij – als Prins van Oranje onder Wellington in Engelse
dienst – ook bij Water-loo en Quatre Bras droeg. Zie de
afbeelding op blz. 104 van “het Alexanderboek”).
Cavaleristen met de naam “huzaren” kwamen in Nederland
eerst in 1867 terug dus het kan geen Nederlands uniform
zijn geweest dat de koning bij voormelde gelegenheid
droeg. Wat met de “Dragons colonisés” mag zijn bedoeld is
niet duidelijk. Vermoedelijk ging het om het oorspronkelijke 7e regiment huzaren dat in Nederlands Oost-Indië diende
en dat in 1840 een nieuwe naam kreeg: Regiment Cavalerie
van het KNIL. Mij dunkt overigens dat er “coloniales” had
moeten staan, maar het Haagse Frans uit die tijd (“Hagois”)
luisterde kennelijk naar zijn eigen regels. Zie ook “huzards”.
Tot slot, hoe aktueel: “Ik hoorde hem zeggen dat Z.M verscheidene concept besluiten aan minister List had teruggestuurd met betrekking tot de verschrikkelijke bezuinigingen die werden voorgesteld met betrekking tot het Wapen
der Cavalerie(...)”. Plus ça change plus ça reste la même
chose. Had onze vorstin de macht nog maar om een al te
strikt bezuinigende (of het roemruchte Hofregiment Huzaren Prins Alexander, voor-heen het 3e Reg. Ligte Dragonders met één pennenstreek naar de geschiedenis verwijzende) minister opnieuw aan zijn huiswerk te zetten.
Het is een kostelijk tijdsdocument. Lezing zij krachtig aanbevolen. Leuk cadeau ook voor die legendarische ritmeester
die nog wel een tweede boek kan gebruiken. Op 26 oktober
2009 is het rijk geïllustreerde werk gepresenteerd in de Hermitage te Amsterdam, bij welke gelegenheid het eerste
exemplaar is uitgereikt aan generaal-majoor H.Morsink,
Chef van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin,
in aanwezigheid van een groot aantal gasten onder wie
andere leden van de hofhouding.
Behalve dat het boek vanzelfsprekend verkrijgbaar is in
de boekhandel kan bestelling ook plaatsvinden via
www.waanders.nl. Vertaald en ingeleid door Peter Verloop.
Uitg. Waanders, Zwolle 2009. Prijs € 17,95.

BOEKBESPREKING
‘The Dutch-Belgian
Cavalry at Waterloo’
Door: Jan-Dirk Wagenaar
Dit is bij mijn weten de enige militaire studie in boekvorm
die gedetailleerd de krijgsverrichtingen van de Nederlands/
Belgische cavalerie beschrijft in Quatre Bras, Waterloo en
gedurende de achtervolging van het Franse leger door
Noord Frankrijk tot in Parijs. Door deze concentratie op onze
cavalerie, met uitsluiting van andere wapens, komt een duidelijk beeld tot stand van haar gevechten in tegenstelling
tot beschrijvingen in andere Waterloo-boeken.
Het wordt duidelijk dat ons paardenvolk meer geëngageerd
is geweest dan aangenomen wordt op grond van de officiële
rapporten, en dat het een zeer belangrijke rol heeft gespeeld
in de geallieerde overwinning. Verfrissend na Vels Heijn en
anderen, die min of meer berustten in de vooral Britse kritiek
op de prestaties van het Nederlandse leger in 1815. Het boek
heeft een misleidend bescheiden titel, het gaat niet alleen
om Waterloo, maar ook over de gecompliceerde politieke
achtergrond van het begin van het Koninkrijk. Deze speelde
een grote rol bij de opbouw van het nieuwe Koninklijke leger. De onzekerheid bij onze Belgische landgenoten over de
toekomst van hun Nederlanden bracht bijvoorbeeld met zich
mee dat hun troepen in het begin slecht bewapend en geoefend waren. Het behandelt verder uitgebreid de mobilisatie,
bewapening, de training en de tactiek. De voortreffelijke illustraties van uniformen van al onze cavaleristen met gedetailleerde uitrustingsstukken, door de Duitse kunstenaar Marius
Niemietz, komen goed tot hun recht dank zij het grote formaat van het boek. Daarnaast is er een grote hoeveelheid
beeldmateriaal uit verschillende archieven (veel Hoynck van
Papendrecht) en pentekeningen van de auteur zelf. En niet te
vergeten foto’s van de paarden, wapens en de slagvelden.
Dellevoets bronnenmateriaal uit vier landen (een unicum) is
gigantisch, geen wonder dat hij er tien jaar over deed om
het boek te schrijven. Veel nieuw materiaal werd gevonden
in Nederlandse familiearchieven en verzamelingen. Hij heeft
ook een lijst toegevoegd van alle officieren die interessant
kan zijn voor de genealogen onder ons. De schrijver is een
oud-cavalerist (41 Tankbat) die na zijn rechtenstudies in
Maastricht en politicologie in Leiden serieus geïnteresseerd
raakte in de Napoleontische oorlogen. Hij werkte mee aan
vele internationale publicaties en geeft ook lezingen.
Het boek is verkrijgbaar bij de uitgever De Cavalerie,
info@cavalerie.be. Auteur: André Dellevoet. Omvang:
230 pagina’s, hard cover. Verschenen: 2008. Prijs: € 57.
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IN MEMORIAM
Govert van Brouwershaven
Majoor b.d. der cavalerie
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
met de zwaarden. Drager van het
ereteken voor Orde en Vrede.

Door: kol b.d. D.P. Hoogland
Goof van Brouwershaven werd op 10 februari 1925 geboren.
Dat was in Den Haag, waar hij zijn jeugd doorbracht, na de
lagere school een MULO-opleiding volgde en voetbalde bij
ADO en vooral dat laatste met verve en talent. Zijn plan was
verder door te studeren om uiteindelijk accountant te worden. De Tweede Wereldoorlog gooide echter roet in het eten.
Goof kwam terecht in de leeftijdsgroep die werd opgeroepen voor tewerkstelling in Duitsland. Voor die dwangarbeid
voelde Goof niets en hij dook dus onder. Eerst in Den Haag
en later ook nog in de buurt van Roermond.
Na de oorlog werd hij in 1946 opgeroepen voor militaire
dienst en ingedeeld bij de cavalerie, waarbij hij zich tijdens
de rekrutenopleiding kwalificeerde voor de reserveofficiersopleiding. Hij volgde dan ook met succes de 26ste SROCcursus, de tweede van na de oorlog, van 15 december 1946
tot 13 juni 1947, waarna hij werd geplaatst bij het 8ste Eskadron Vechtwagens gelegerd te Apeldoorn. Daar werd hij op
15 januari 1948 beëdigd als reserve-tweedeluitenant om vervolgens met het eskadron op 31 maart per Kota Baroe naar
Nederlands-Indië te vertrekken. Daar werd het eskadron
gelegerd in Porrong ten zuiden van Soerabaja op Oost-Java.
Van daaruit werd getracht door patrouillegang, bereden
en te voet, orde en rust te handhaven, veiligheid te bieden
aan de plaatselijke bevolking en zodoende bij te dragen aan
mogelijkheden tot wederopbouw van infrastructuur en een
functionerende economie. De Indonesische tegenstander
probeerde deze gang van zaken vanaf hun kant van de zgn.
demarcatielijn middels overvallen en andere terroristische
activiteiten zoveel mogelijk te storen. Uiteindelijk leidde dat
tot de tweede politionele actie van december 1948 tot augustus 1949, waaraan het 8ste Vechtwagens en dus ook Goof
uitgebreid deelnam.
Na de souvereiniteitsoverdracht in december 1949 duurde
het nog tot eind april voor het eskadron kon vertrekken uit
Porrong om op 1 juni 1950 te debarkeren in Amsterdam,
waarna het begin juli in Amersfoort werd gedemobiliseerd.
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Ook Goof, inmiddels reserve-eersteluitenant, keerde terug
naar het burgerbestaan en trachtte alsnog in de accountancy
terecht te komen. Hij kreeg echter vrij snel in de gaten, dat
hij in dat soort werk, na alle militaire ervaringen, niet meer
kon aarden. Hij besloot weer in dienst te gaan en werd
aangenomen als reserve-officier langverband, zoals dat toen
heette. Een verbintenis die later werd omgezet in een volledige aanstelling als beroepsofficier. Goof vervulde vervolgens een scala aan uiteenlopende functies. Zowel paraat,
b.v. bij het 4de Bataljon Zware Tanks/41 Tankbataljon en drie
jaar als adjudant van C-1LK, luitenant-generaal Gips, als in
de opleidingssfeer, b.v. van oktober 1953 tot september 1955
als instructeur op de SROC.
Zijn laatste functie, van 1975 tot 1980 was hij commandant
van het kazernecommando van het Nederlandse deel van
het kamp Bergen-Hohne. Hij zorgde daar voor een uitstekende sfeer en prima contacten met zowel de Duitse
zgn.”Standortverwaltung” als met de Britse leiding en met
de Duitse civiele autorireiten.
Na zijn dienstverlating besloot hij in Bergen(BRD) te blijven
en aanvaardde, op verzoek van de heer W.Brockmann, de
leiding over diens “Baumschule”(boomkwekerij) Brockmann.
Die functie vervulde hij van 1980 tot 1988 om daarna met
zijn echtgenote Elly naar Nederland terug te keren en zich
te vestigen in Boukoul bij Roermond waar hij op 12 mei jl.
helaas overleed.
Uit het bovenstaande moge blijken, dat Goof een veelzijdig
man was. Hij beschikte over uitstekende communicatieve
eigenschappen, had daarbij een scherpe analytische geest,
echter zonder ooit in scherpslijperij te vervallen. Kortom,
Goof was een fijne, aimabele vent, altijd zichzelf, met gevoel
voor humor en een man waar je op kon rekenen. Ik wens zijn
vrouw, zijn dochter Alexandra en verdere familie sterkte bij
het dragen van hun verlies.

IN MEMORIAM
Eugène, Joseph, Victor,
Marie van Bouwdijk
Bastiaanse
luitenant-kolonel der cavalerie b.d.
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Drager van het ereteken voor Orde en
Vrede met de gespen 1948-1949.
Broeder Honorair van de Illustre Lieve
Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch. Eredeken van het Sint Barbaragilde Dinther.
‘s-Gravenhage, 27 oktober 1921
Dinther, 17 augustus 2009
Door: Eric Puik
Een markante, bijzondere en loyale collega is ons ontvallen. Zijn carrière is daar een duidelijke afspiegeling van en
afgezien van zijn beroepsactiviteiten drukte hij op zijn familie- en sociale leven een duidelijk stempel. Zijn afscheid was
dan ook een breed gedragen gebeurtenis gestoeld op zijn
geloof, familie, beroep en de waardering voor zijn betekenis
daarbuiten. Huize Zwanenburg was daar het middelpunt
van net als op zijn afscheid dat met een zonnige sfeer, hoe
tegenstrijdig ook, een welhaast feestelijk karakter had. Zijn
zoons Eugène en Frans voerden de regie, zoals hij dat ook
gedaan zou hebben.
Terug naar zijn carrière. Begonnen bij de Binnenlandse
Strijdkrachten op 5 september 1944, een heftige en bewogen
periode in den Haag en Dinther. Via de zeemacht kwam hij
bij het Regiment Huzaren van Boreel terecht en werd op 19
december 1947 tot Res Tweede luitenant benoemd. Op 15 februari 1948 kwam hij in Indië aan en werd ingedeeld bij het
6e Eskadron Pantserwagens op Java. Hij nam daar o.a. deel
aan de 2e politionele actie. Op 3 mei 1950 keerde hij terug
naar Nederland waar hij voor zijn optreden in Indië onderscheiden werd met het Ereteken voor Orde en Vrede met de
gespen 1948 en 1949. Vervolgens werd hij overgeplaatst naar

het Regiment Huzaren van Sytzama en op de Rij- en Tractie
School geplaatst. Op 1 oktober 1953 volgde de benoeming
tot Wapenhoofd aan de Koninklijke Militaire Academie, waar
hij verantwoordelijk werd voor de wapengerichte opleiding
van cadetten. Zelf geen KMA-officier werd hij benoemd tot
buitengewoon lid en adviseur van Kilacadmon. Iedere week
tenminste twee dagen eropuit. Op 1 december te voet de
Mark oversteken met complete uitrusting was de gewoonste
zaak. Hij leerde dat grenzen verder lagen dan verwacht, zo
verklaarde een van zijn oud-cadetten die het tot Brigadegeneraal zou brengen. Zo drukte hij , per 1 april 1954 als
Ritmeester, tot 1 augustus 1960 zijn stempel op generaties
cadetten. Na de KMA werd het tot 1 mei 1968 11Tankbataljon
RHvS. De bevordering tot Majoor volgde op 1 mei 1962 en
bij het bataljon vervulde hij de functies van CommandantStafeskadron, Hoofd Sectie S4 en PBc. Vervolgens werd hij
overgeplaats naar het OCC als Commandant-Kaderschool.
Op 1 november 1969 werd hij bevorderd tot Luitenantkolonel en overgeplaatst naar Staf-COKL. Daar vervulde hij
functies als Hoofd Sectie Onderwijs en Hoofd Sectie Terugkoppeling. Zijn laatste plaatsing zou nog een zelfstandig
commando betreffen van de Rijschool Venlo.
Op 1 november 1976 kwam een eind aan zijn militaire carrière. In 1977 nam hij nog deel aan een door wijlen Kolonel
b.d. C.A.Heshusius georganiseerde reis naar Java. In Mei
1988 verscheen een foto van Prinses Juliana en Eugène
waarbij hij toelichting gaf als Voorzitter van de Federatie van
Brabantse Schuttersgilden. Bij Korpsdiners van het Regiment Huzaren van Sytzama zat hij regelmatig aan als trotse
vader van Eugène en Frans, waarbij hij steevast met een toespraak twee voortreffelijke flessen wijn aan de RC aanbood
mits deze de door Eugène geschonken zilveren flessehouder
kon tonen. Ondanks zijn ziekte bleef hij tot kort voor zijn verscheiden een trouwe deelnemer aan de VOC-lunch in Boxtel.
In hem heeft het regiment een bekwaam, loyaal en ethisch
hoogstaand officier verloren.
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Regelmatig Terugkerende Bijeenkomsten
LUNCHES

@tip.nl of bij res elnt R. Hermens via
e-mail: raoul.hermens@bigfoot.com.

Tiel
Brabantse Lunch
Elke vierde woensdag van de maand v.a.
12.00 uur in auberge de Waag, Markt 32 te
Boxtel. Info en opgave bij de res-lkol mr.
D. van Zuidam , tel: 0411-610219 of e-mail:
voclunchboxtel@planet.nl

In principe om de maand op telkens wisselende lokaties. Informatie bij de oud-res
elnt G.E. van der Werff, tel: 0344-691943.

BORRELS BUITENLAND

Spanje
Marbella, bij de oud-res-elnt jhr. M.L. de
Blocq van Scheltinga, adres: Finca Linda
Vista, E-29110 Monda. Tel.: (0034) 95 211
2739 of (0034) 68 074 9411.
Cavaleristen in Barcelona zijn welkom om
contact op te nemen met Mark Wuijten,
e-mail: mwuijten@iese.edu

Albanië
Den Haag

Australië

Elke tweede donderdag van de maand v.a.
12.00 uur in de Pulchri Studio, Lange
Voorhout 15, tel.: 070-3589474; inlichtingen en opgave aldaar of bij lkol b.d. drs
A.J. Rosendahl Huber, tel 0655- 991808.

Sydney, bij de oud-res-elnt drs. H.A.J.
Sprangers. Tel privé: 02 96341822,
e-mail: hasprang@tpg.com.au

Rotterdam
Elke derde woensdag in de derde maand
van het kwartaal v.a. 12.00 uur in Roei en
Zeilvereniging ‘de Maas’. Info bij res-elnt
W. Aalders, e-mail: willem@fgguk.com

Zutphen
Elke eerste donderdag van de maand v.a.
12.00 uur in de Roskam te Gorssel, info:
maj b.d. H.A.G. Nix, tel: 0575-528002,
e-mail: nix@veteranen.nl.

BORRELS NEDERLAND

Amersfoort-Bernhardkazerne
Vereniging Officieren Cavalerie School
(VOCS) organiseert 4 x per jaar de cavalerieborrel op de Bernhardkazerne.
Uiteraard zijn ook VOC-leden van harte
welkom. Opgave en inlichtingen bij maj
J. van Bommel, tel: 033-4661281

Amsterdam/ ‘t Gooi
De Henk Oortman Gerlingsborrel in jan,
mrt, jun en nov. De borrel wordt altijd
gevolgd door een maaltijd.
Aanmelden bij res-ritm M.P. Oortman
Gerlings via e-mail: mp.oortman.gerlings
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België
Brusselse VOC-borrel vindt plaats op
uitnodiging en op wisselende locaties.
Info bij oud-res-elnt D. Tromp,
e-mail: dick.tromp@telenet.be

Curaçao
Willemstad, bij oud-res-ritm F. Fontein.
Flexibel qua locatie, datum en tijd.
De Ketel One Vodka en Ketel 1 jenever
staan altijd koud. Tel: +59 99 461 0425 of
+59 99 529 7027, e-mail: f.fontein@
double-eaglebrands.com

Frankrijk
Mornac sur Suedre, elke dinsdag bij oudres-maj J.H. Goedkoop in Le Mornac, 21
rue des Halles, 17113 Mornac sur Suedre.
Tel.: +33 546 22 63 20,
e-mail: le.mornac@wanadoo.fr
Opgave: tel aanmelden 1 dag vooraf.
Leden en niet-leden op doorreis zijn
welkom bij kol b.d. mr. C.H. Blok,
Château des Loges, 61250 Hauterive,
Orne. Tel.: +33 233826756 /
E-mail: cornelis.blok@wanadoo.fr

Luxemburg
Bij de oud-res-elnt jhr. T.C.H.N.G. van
Rijckevorsel. Tel (en fax): 00-(352)-7704¬36.

Cavaleristen op doorreis of een stay in
Albanie zijn welkom om contact op te
nemen met Hans Kuijpers via hans.kuijpers@ewetel.net, jctkuijpers@hotmail.com
of hans.kuijpers@abissnet.com.al.
Zij kunnen zich ook aanmelden via de
NLD Ambassade in Tirana alwaar echtgenote Christine werkt.

UK
Londen, in de Cavalry and Guards club,
127 Piccadilly. Afspraken met res elnt G.J.
ter Brugge. Tel: +44 20 76773875 of
e-mail: gerbrand.j.ter.brugge@
morganstanley.com.

USA
New-York, info bij oud-res-elnt jhr.
Job B.B. Sandberg. (office) tel:
1-646-424-7210, e-mail job.sandberg@
ingbank.com, (prive) tel:1-203-655-4003,
e-mail: jobsandberg@optonline.net.

Lancaster
(Pennsylvania), bij de oud-res-elnt
W.R.H.M. van Huystee. Tel: kantoor
(717) 393-1551 en thuis (717) 393-3005.

Atlanta

(terug van weggeweest),
bij res-ritm Robert B. Koch, 44 05 10 209 ‘t
Hoveke, 730 Mt Paran Rd NW, Atlanta Ga
30327, Tel: 404 323 6075 / 404 843 3946
robertbernardkoch@gmail.com. •

VOC Activiteitenkalender
Datum

Activiteit

Plaats

Contactpersoon

07-01-10

VOC-lunchtafel; de Roskam

Gorssel

Maj b.d. H.A.G. Nix 0575-528002; nixbaan@kpnplanet.nl

10-01-10

Examen Militair Ruiterbewijs

Bunschoten

res Elnt Drs. E.T. Woudenberg MRE;

			

secretaris@militairruiterbewijs.nl

10-01-10

res ritm Jhr ir M.O.M. van der Goes;

Oefendag Cavalerie Ere Escorte

Bunschoten

			

momvandergoes@landgoedmaarsbergen.nl

14-01-10

Lkol b.d. drs. A.J. Rosendahl Huber;

Haagse VOC Koffietafel

Den Haag

			

axel_rosendahl@hotmail.com 06-55991808

14-01-10

aanmelden: Res Elnt R. Hermens,

HOG Borrel

Naarden

			

raoul.hermens@planet.nl

27-01-10

res Lkol mr D. van Zuidam 0411610219;

Brabantse Lunch

Boxtel

			

voclunchboxtel@planet.nl

04-02-10

Maj b.d. H.A.G. Nix 0575-528002;

VOC-lunchtafel; de Roskam

Gorssel

			

nixbaan@kpnplanet.nl

04-02-10

VOA VOC borrel

Lpl Oldebroek

Maj b.d. W.L. Plink 0578-612138 ; wplink@planet.nl

05-02-10

Regimentsdiner Huzaren van Sytzama

Bronbeek

Maj bd Henk Pieters ,040 2262898,

			

henkpieters500@planet.nl

11-02-10

Lkol b.d. drs. A.J. Rosendahl Huber;

Haagse VOC Koffietafel

Den Haag

			
12-02-10

Regimentsdiner Huzaren Prins Alexander

Maarsbergen

21-02-10

Oefendag Cavalerie Ere Escorte

Muiderberg

axel_rosendahl@hotmail.com 06-55991808
res ritm Jhr ir M.O.M. van der Goes;

			

momvandergoes@landgoedmaarsbergen.nl

21-02-10

res Elnt Drs. E.T. Woudenberg MRE;

Examen Militair Ruiterbewijs

Muiderberg

			

secretaris@militairruiterbewijs.nl

24-02-10

res Lkol mr D. van Zuidam 0411610219;

Brabantse Lunch

Boxtel

			

voclunchboxtel@planet.nl

04-03-10

VOC-lunchtafel; de Roskam

Gorssel

Maj b.d. H.A.G. Nix 0575-528002; nixbaan@kpnplanet.nl

11-03-10

Haagse VOC Koffietafel

Den Haag

Lkol b.d. drs. A.J. Rosendahl Huber;

			

axel_rosendahl@hotmail.com 06-55991808

14-03-10

res ritm Jhr ir M.O.M. van der Goes;

Oefendag Cavalerie Ere Escorte

Egmond a/d Hoef

			

momvandergoes@landgoedmaarsbergen.nl

18-03-10

Lunch KR&ZV “de Maas”

Rotterdam

res Elnt W.J.G. Aalders; aalders@alternativeaa.nl

24-03-10

Brabantse Lunch

Boxtel

res Lkol mr D. van Zuidam 0411610219;

			

voclunchboxtel@planet.nl

25-03-10

aanmelden: Res Elnt R. Hermens,

HOG Borrel

Naarden

			
07-04-10

raoul.hermens@planet.nl

Commando overdracht Huzaren
Prins van Oranje

Havelte

07-04-10

Regimentsdiner Huzaren Prins van Oranje

Havelte

17-04-10

Algemene vergadering

Münster

			
VOC-VOOC Pistool schietwedstrijden

Amersfoort

			

ritm D. Dudart (S1-42 Tkbat) DJ.Dudart@mindef.nl
res ritm Jhr ir M.O.M. van der Goes;
momvandergoes@landgoedmaarsbergen.nl
res ritm Jhr ir M.O.M. van der Goes;
momvandergoes@landgoedmaarsbergen.nl
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Personeelsmutaties
B E V O R D ERING EN
Bevorderd Naam
tot		

Actie
Afdeling
reden		

Ingangsdatum

Einddatum

Maj

Lammers,Martijn

Effectieve bevordering

42TKBAT/STSTESK/BATST/SIE S3

25-09-09		

Maj

Laarman,Stephanus J

Tijdelijke bevordering

42TKBAT/STSTESK

15-11-09

Ritm

Bouter,Ronald

Effectieve bevordering

OTCMAN/GTS/OPLPEL SIM/TACTIS

14-09-09

Ritm

Ronda,Eduard

Effectieve bevordering

DC HR: Team 4

01-10-09

Ritm

Koolhof,Frederik C

Effectieve bevordering

CIMIC/RSD/IDEA/BUS EDU/PROJN

01-11-09

Ritm

Chrispijn,Gert-Jan

Effectieve bevordering

42BVE/ESKST/LSGP

09-11-09

Elnt

Kock,Michiel P T M

Effectieve bevordering

13MECHBRIG/BRIGST/SIE S1

01-10-09

Elnt

Huijsman,Wim P

Effectieve bevordering

103ISTARBAT/BATST/ASIC/GSA2

29-10-09

Knt

Albers,Rolf

Effectieve bevordering

NLDA/Opkomst OFFN KOO Extern

03-10-09

15-04-10

UI TSTROO M
Schaal

Naam

Arbeidsplaats

Afdeling

Datum

Ritm

Nellestijn,Jan J

Externe Herplaatsing CLAS

Externe Herplaatsing CLAS

01-10-09

Ritm

Herpe,Christoffel J van

INSTR CIV/HUMINT/SCENSCHR

DIVI/O&TRG/CIV

			

HUMINT/HUMINT

Tlt

NLDA/Opkomst OFFN

Haan,Frank de

OFF CAV VERK

			

01-10-09

KOO Extern

19-10-09

(H ER) PLAATSIN G
Rang Naam

Arbeidsplaats titel

Afdeling

Locatie

Lkol

Berg,Michiel R van den

Adviseur Strategie en Planning

DC IOD: Locatie Bujumbura

Bujumbura - Ambassade

Lkol

Koek,Cornelis G

C-TKBAT LEOP2A6

11TKBAT RHvS

Oirschot - De R v Steveninckkz

Lkol

Valk,Paul van der

SO PLAN (LSO CLAS) (N-5.5)

OPS: MSC: N-5 CEL

Den Helder - KM Hoofdkwartier

Maj

Bloemsma Jr,Frans

Protocolofficier

KD:Kabinet defensiestaf

Den Haag - Min Def/Kalvermarkt

Maj

Evers,Martin

NETWMNGR/ADV LOK&P OVHD

CIMIC/RSD/CIV ADM/NETWMGMT

Apeldoorn - F v Bijnenkazerne

Maj

Jansen,Ghislain

HFD PRODUCTGP O&O

PRODGP O&O

Utrecht - Lgen Knoopkazerne

Maj

Lammers,Martijn

HFD SIE S3 TKBAT

42TKBAT/STSTESK/BATST/SIE S3

Darp - Johannes Postkazerne

Maj

Pouwer,Peter

STOFF IA&S AFD OG DIR OPS

CLAS/DOPS/OG/SIE PL&PROG

Utrecht - Lgen Knoopkazerne

Maj

Vries,Franciscus T M de

BEGELEIDER TEAMBUILDING

KMS/SLO/SIE LDG/GP TEAMBL

Budel - Nassau-Dietzkazerne

Ritm

Bouter,Ronald

SYSOP/ROLEPLAYER/

		

DOCENT TACTIS

OTCMAN/GTS/OPLPEL SIM/TACTIS

Amersfoort - Bernhardkazerne

Ritm

Chrispijn,Gert-Jan

STOFF LS BRIGVERKESK

42BVE/ESKST/LSGP

Oirschot - De R v Steveninckkz

Ritm

Koolhof,Frederik C

PROJMNGR BUSINESS

		

EDUCATION SR

CIMIC/RSD/IDEA/BUS EDU/PROJN

Apeldoorn - F v Bijnenkazerne

Ritm

Rijckevorsel,Jan-Hein van

WRN UNTSO

KL-PERS IN BTL/UNTSO

Jeruzalem - 1(Nl)Vncie Untso

Ritm

Steenbrugge,Bastiaan

C-FIELD HUMINT TEAM/

MI&STSTESK/2FIELD/

		

CH VAULT

HUMINT/1TEAM

‘t Harde - Art Schietkamp

Ritm

Wijck,François van

C-TKESK LEOP2A6

42TKBAT/B-ESK

Darp - Johannes Postkazerne

Elt

Kock,Michiel P T M

PLV HFD SIE S1 BRIG

13MECHBRIG/BRIGST/SIE S1

Oirschot - De R v Steveninckkz

Elt

Sypkens,Sypko H

Interne Herplaatsing CLAS

Interne Herplaatsing CLAS

Den Haag - Binckhorsthof

Elt

Vogelaar,Sanne

C-INSTRPEL AMO

OCIO/SCHL N/B-INSTRCIE/5PEL

Assen - J W Frisokazerne
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OVERLIJDENSBERICHT

OVERLIJDENSBERICHT

Het bestuur geeft met leedwezen
kennis van het overlijden op 11 oktober 2009
in de leeftijd van 91 jaar van

Het bestuur geeft met leedwezen
kennis van het overlijden op 13 november 2009
in de leeftijd van 76 jaar van

G.C. Heins

W.F.S. van Lingen

luitenant-kolonel b.d.,
lid der vereniging.

kolonel b.d.,
lid der vereniging.

Uw artikel in ons
mooie magazine?
Stuur uw belevenissen en/of wetenswaardigheden
voor overige lezers naar onze redactie.
E-mail: redactie@voc-cavalerie.nl
Stuur uw tekst toe als word-document en eventuele
foto’s in voldoende resolutie als JPG bestand.
Wij zorgen ervoor dat uw bericht gepubliceerd wordt!

Mocht u als reservist belangstelling
hebben om een advertentie te plaatsen,
dan bent u van harte welkom!
Wij verzoeken u contact op te nemen
met lkol b.d. E. Westerhuis
E-mail: e.westerhuis7@upcmail.nl

Adverteren?
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Uw voordelen wanneer u kiest
voor een DFD hypotheek.........
• Uw DFD-adviseur komt naar u toe;
• Wij bieden u de scherpste rentetarieven;
• Wij werken transparant. Zo spreken we vooraf een
adviesvergoeding met u af. U weet op voorhand hoeveel
en waarvoor u ons betaalt en wat uw voordeel hierbij is;
• We volgen het DFD Hypotheekstappenplan© en komen
zo uit bij de hypotheek die het best bij u past;
• Militairen met BBT- en FPS-contracten kunnen bij DFD
wel terecht;
• Starterskorting, koopsubsidie en NHG zijn voor ons
gesneden koek.

DFD Hypotheek
Verzekeren • Hypotheken • Sparen • Pensioenen
Tel: (040) 20 73 100 • E-mail: dfd@dfd.nl • www.dfd.nl

