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deel 1

gevolg (het regent, dus ik word nat)
of liggen de zaken iets gecompliceerder? (bij een zekere temperatuur ontstaat condens die onder de juiste omstandigheden voor lekkage zorgt).
Information Management Modeling en
Information Sharing Modeling, helpt
ver-banden tussen datasets te leggen
en naar context te interpreteren.

Waar ligt de waarheid?
Waarheidsvinding is tricky business. Het
is hier waar wetenschap en religie strijden om ons inzicht. Waar onze voorvaderen wegkwamen met een platte aarde, een daaromheen draaiende zon en
energieën uit buiten-wetenschappelijke
dimensies, laat onze generatie dankzij
de wetenschap een sonde op een komeet landen en als ET naar huis bellen.
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“... is een Jaguar nou een
katachtige, een automerk,
of een Maya-godheid?”
Wetenschap kenmerkt zich door een
fluïde waarheid, die gebaseerd is op
testbare theorieën en de op feiten
doorgeredeneerde logica die ons de
computer en het internet bracht. Als er
al theorie aan ten grondslag ligt, dan
wordt die ondersteund door observatie en experiment, die Karl Popperiaans
gefalsificeerd mag worden. Religie moet
het hebben van gefixeerde waarheid:

Scenario van film The Final Countdown (1980) met Kirk Douglas en Martin Sheen
Intersubjectiviteit: Als B begrijpt wat A zegt, en C begrijpt wat A zegt, dan begrijpen
B en C ‘hetzelfde’. Willen mensen over een onderwerp van gedachten kunnen
wisselen, is de meest constructieve discussie om intersubjectieve statements
logisch uit te werken.
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een dogma gebaseerd op een perceptie
van autoriteit. Wetenschap kent geen
autoriteit. Zij is op zijn best een tijdje
intersubjectief. Op het gebied van realiteitsbesef heeft wetenschap evenveel
bestaansrecht als de metafysische aanpak, zij het dat wetenschap een statistisch significant beter trackrecord heeft
als het gaat om concrete probleemoplossing.
Nu virtualisatie het mogelijk maakt om
dimensies in real time te verbinden, is
onze generatie de eerste die moet uitvogelen hoe je zo kunt automatiseren
dat iedereen zijn eigen werkelijkheid
heeft, zonder dat wij elkaar in de haren
vliegen om de tegenstellingen.

De titel van dit artikel slaat op twee gebeurtenissen in
1963, die gekenschetst kunnen worden als vuurdoop:
1. 101 Verbindingsgroep beproefde voor het eerst een
gebiedsbedekkend rasterverbindingsysteen
2. Twee jonge luitenants maakten kennis met de operationele Verbindingsdienst
De vuurdoop van deze luitenants wordt in dit artikel
als een ooggetuigenverslag beschreven. De beide
luitenants (we noemen ze voor het gemak GJ en Charles)
zijn inmiddels bejaarden, maar hebben tot hun verbazing
nog veel herinneringen aan de tijd waarin zij beiden –
ruim vijftig jaar geleden – kennismaakten met de operationele Verbindingsdienst. Zij zijn jaargenoten van de
KMA promotie 1959 en hebben een vierjarige opleiding
achter de rug, waarbij het accent doorgaans sterk lag
op techniek, zoals wisselstroomtechniek, sterkstroomtechniek, draaggolftechniek, analytische meetkunde,
Theorie van Maxwell, wiskunde en natuurkunde.
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de deskundige majoor Wouter Boekwijt, die van de hoed en
de rand weet vanwege een vorige functie bij de Inspectie
Verbindingsdienst en de S3 van het bataljon is de gedreven
kapitein Henk Rouwenhorst.
Al gauw blijkt hun deskundigheid goed van pas te komen,
want er worden voorbereidingen getroffen voor een grootschalige commandopostoefening (cpx) waarbij voor het eerst
een gebiedsbedekkend rastervormig verbindingssysteem
wordt ingezet. Het is een vuurdoop voor de Verbindingsdienst
met de naam Lion Vert. In feite is het een NAVO-oefening want
naast Nederlandse staven van het 1e Legerkorps doen ook de
staven van het 1e Duitse legerkorps en NORTHAG mee.

De KMA-applicatiecursus in 1960. Links en rechts de beide
auteurs. In het midden Klaas de Vries (overleden), Theo Berkhout en Henk Duivelshof. Let op het mouwembleem van die
tijd ‘Regiment Verbindingstroepen’

De A-Compagnie is belast met het ‘bedienen’ van OPS1 (de
commandopost waar de feitelijke bevelvoering plaatsvindt).
Naast middelen om aan te sluiten op het rastersysteem, zijn er
middelen om rechtstreeks verbinding te kunnen maken met de
divisiestaven en de staf van de Legerkorpsartillerie in de vorm

Veel techniek bij KMA-opleiding
De zogenaamde wapentechnische vakken kwamen daarbij
ook wel aan de orde, maar beperkten zich aanvankelijk tot
wekelijkse lijnlegoefeningen of radio-oefeningen. De beide
wapenhoofden uit die tijd, de kapiteins Steiginga en Jung
vertelden af en toe wel over verbindingstechnische en verbindingstactische zaken, maar meestal betrof het toch meer
algemene zaken als hoe je je als officier moest gedragen, hoe
je een fles wijn moest openmaken en dat soort zaken. Wij verbaasden ons natuurlijk over zoveel techniek en hadden hoge
verwachtingen over onze verdere loopbaan als officier van het
wapen van de Verbindingsdienst.
We hadden tijdens onze opleiding af en toe kennis kunnen
maken met de opleiding van dienstplichtigen door jaarlijks
een maand gedetacheerd te worden bij de recrutenopleiding in Ede, waar we ze leerden schieten, groeten, poetsen
en exerceren. Toen we na onze applicatiecursus in 1960 te
horen kregen waar we geplaatst werden, bleek dat enigszins
tot ons ongenoegen bij het Depot Verbindingsdienst op de
Simon Stevinkazerne in Ede en het Detachement Depot Verbindingsdienst op de Hojelkazerne in Utrecht te zijn en het
betrof de militaire opleiding van beroepskaderpersoneel:
we blijven poetsen, schieten en exerceren. Niets technisch
dus. Weer exerceren, schuttersputten graven en schieten.
Maar uiteindelijk is het na enkele jaren zover: we worden
paraat en worden geplaatst bij respectievelijk 106 Verbindingsrasterbataljon in Ede en 108 Verbindingsbedieningsbataljon in Garderen.

Eindelijk paraat
GJ komt terecht bij de A-Compagnie van 108 en wordt daar
pelotonscommandant van een omvangrijk telefoon- en telexpeloton. Charles wordt toegevoegd S3 bij 106. GJ valt met
de neus in de boter want zijn compagniescommandant is
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ten opleiden. Daarnaast krijgen we plotseling voor ons geheel onbekende 15
KW aggregaten, type Bauscher.
En dan blijkt het voordeel van een
dienstplichtig leger. Er melden zich soldaten die dieselmonteur geweest zijn
en graag aggregaatbedienaar/monteur
willen worden. Ook GJ is verrukt want
hij herkent de mogelijkheid om een zogenaamde drielampenschakeling toe
te passen die hij destijds bij de lessen
sterkstroomtechniek van ir. Ferwerda
in het KMA-laboratorium heeft moeten toepassen. Bekabeling en aansluitkasten zijn echter niet meegeleverd
en er wordt met draaggolfkabel (S4)
en lege munitiekisten geïmproviseerd.
We kunnen nu enkele aggregaten
parallel laten lopen en zonder stroomonderbreking afkoppelen en bijkoppelen.
Het olie verversen moet namelijk met
een stilgelegd aggregaat gebeuren. Een
stunt om trots op te zijn, maar als men
vanuit de Inspectie Genie in Den Haag
komt kijken, wordt het hem eigenlijk
verboden, maar met de steun van zijn
superieuren blijft hij ongehoorzaam en
zal het regelmatig blijven toepassen.

Nieuwe onbekende
apparatuur
GJ in actie in de schakelwagen 3009
van oude AN/TRC-straalzenderapparatuur. In die tijd beschikt
de A-Cie ook nog over een tape relaysysteem (TRC). De A-cie
heeft ook een radiopeloton met een aantal grootvermogen
HF-radiostations.
Samen met de plaatsvervangend cc, kapitein Henk Hoitink, de
pc van het BK-peloton vaandrig Henk van Hattem en de pc van
het radiopeloton, luitenant Frits Van Ommen Kloeke worden
vele uurtjes doorgebracht in de net afgeleverde rasterbakken,
zoals wij de op vrachtauto YA-314 opgebouwde shelters noemen. Deze activiteiten blijken zeer noodzakelijk te zijn, want
van de dienstplichtigen blijken uitsluitend de telexisten
en centralisten te zijn opgeleid en ook het beroepskader
is niet op de hoogte van de nieuwe verbindingsideeën.
Zij hebben uitsluitend een opleiding op straalzender- en
draaggolfapparatuur gehad en kunnen gelukkig wel omgaan
met het opzetten van de enigszins onhandelbare mast van de
nieuwe straalzenders. De nieuwe online vercijferapparatuur
(Ecolex IV) is echter geheel onbekend. Met behulp van een aantal
apparaten en een onduidelijk stencil wordt langzaam de werking duidelijk en kunnen we ter plekke de dienstplichtige telexis-

Ook voor Charles is deze oefening een
uitdaging en avontuur. Het is het eerste
omvangrijke oefenbevel in de prille geschiedenis van 106 en de samenstelling daarvan is aan hem toevertrouwd.
De functie van Hoofd van de Sectie 3
is dan nog niet gevuld. De plaatsvervangend bataljonscommandant majoor
In ’t Hol neemt die functie naast zijn
organieke taak waar. Hij laat veel aan
Charles over en die gaat helemaal op
in zijn opdracht. Tot zijn trots en opluchting produceert hij een werkbaar
en (vrijwel) foutloos bevel. Een reden
te meer voor de PBC om Charles tijdens
de oefening in de Opsroom zelfstandig
zijn gang te laten gaan. Wat wil je als
gretige luitenant nog meer?

Uitvoerige voorbereiding
cpx Lion Vert
Bij 108 spelen de voorbereidingen voor
Lion Vert dagenlang. Henk Rouwen-

horst moet bergen werk verzetten om
het operatiebevel van 101 Vbdgroep
om te zetten in een instructie voor ons.
Daarbij is voor elk kanaal in de meervoudige straalverbindingen het gebruik vastgelegd. En dat zijn er vele.
De abonneegegevens van de deelnemende stafofficieren moeten omgezet
worden in bruikbare gegevens voor
de handbediende telefooncentrales.
GJ probeert zijn centralisten voor te bereiden om in de Engelse taal te reageren
en maakt fonetische lijsten met kreten
als ail kunnek joe.
De plv cc en de pelotonscommandanten moeten straks om beurten dienstdoen als hoofd verbindingscentrum en
moeten de mogelijkheden en onmogelijkheden van elk systeem kennen.
Ook zijn zij belast met de inrichting van
een verbindingscentrum en moeten
aandacht besteden aan veiligheid en
camouflage.
Ook Charles volgt de instructie uit het
document Richt-Lijnen Legerkorps
Rasterverbindingssysteem door 101
Vbdgroep uitgegeven en opgesteld
door kapitein Technisch Opzichter (TO)
René de Waal en dat door ons oneerbiedig het toeterboek wordt genoemd.
Hierin wordt op een gedetailleerde wijze aangegeven hoe de opbouw van
meervoudige straalverbindingen moet
geschieden. Het geeft echter aanleiding
tot veel discussies omdat de werkwijze
zeer vertragend werkt.
Jaren later wordt onder leiding van
Boekwijt de werkwijze verlaten en wordt
overgegaan op vaste kanaalindeling van
de straalzenderbundels

De CPX-oefening Lion Vert
Eindelijk is het zover. De exacte datum ben ik vergeten, maar we zullen
vroeg in de morgen vertrekken. De
avond tevoren wordt er bij 108 in de
officiersmess nog een aanmoedigingsdrankje geschonken, maar de colonne
staat klaar, de kwartiermakers zijn al
op weg. GJ is natuurlijk commandant
van een pakket en moet nauwkeurig de
routetijdtabel van onze transportofficier,

Het toeterboek: een omstreden leidraad
luitenant Piet van Nimwegen, volgen.
Het gaat in een slakkengangetje onder
marechausseebegeleiding.
Snelwegen zijn er in die tijd nauwelijks;
dus rijdt 108 met de hele handel door
centrum Apeldoorn. Bij de grens zien
we de beide bataljonscommandanten
Kuipers en Steentjes naast elkaar staan
die druk gebarend aanwijzingen geven.
Enige rivaliteit tussen beide bataljons
wordt merkbaar. In Duitsland volgen we
de E213 en rijden door diverse kleine
dorpjes. Pas na Bremen kunnen we de
Autobahn op en slaat 108 na Hamburg
de landweg naar Rotenburg in. Ook hier
dwars door het centrum van het stadje naar het stadspark. 106 installeert
het knooppunt Waterman bij een bos
in Scheessel op een heuvel ten noorden van het stadje Rotenburg. Knooppunt Boogschutter ligt meer westelijk in
Bassum voor de verbindingen in het legerkorpsachtergebied.

Het betrekken van bivakken en
werklocaties
De staf van 106 heeft zijn bivak in een
fraai beukenbos. Het is ook een wandelbos voor sommige lokale bewoners.
Een wandelaar die vaker langs komt
krijgt de bijnaam ‘sombere woudonaneur’. Grappig bedoeld, maar we zijn er
voor gewaarschuwd dat de geheime
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“Charles ziet in
die periode niet veel
daglicht. Hij is niet
uit zijn Opsroom
weg te slaan.”
Een verbindingscentrum wordt opgebouwd, rechts het 15KW
aggregaat Bauscher, links een bureaushelter met HF-radioinstallatie KL/GRC-399

Majoor b.d. Peter Yska
dienst van Oost-Duitsland hier actief kan zijn. De Opsroom
wordt afgeschermd met concertina’s. Meer kunnen we er niet
aan doen. Charles richt bij zijn aankomst in het bos in Scheessel zijn sectie in in een ruime AD-tent waar geen sprankje daglicht binnenkomt. De sectie bestaat verder uit sergeant 1 Van
Peer en twee dienstplichtige sergeanten. Daar moet Charles
het mee doen.
Hun telefoonverbinding loopt via centrale Waterman en rechtstreekse doorschakelingen naar de hoofden verbindingcentra
in de schakelwagens van Waterman en Boogschutter, respectievelijk de eerste luitenants TO Ger van Donkersgoed en Jan
Luijks. Stap voor stap komen bij hem meldingen binnen. Eerst
over het tot stand komen van de straalzenderverbindingen,
daarna over het in bedrijf zijn van de opgedragen kanalen.
IJverig en nauwgezet houden de sergeanten bedrijfsurenoverzichten bij. Ogenschijnlijk loopt alles naar wens, totdat we
merken dat de telexverbindingen weliswaar offline in bedrijf
zijn, maar dat vele niet functioneren als ze met de Ecolex IV
beveiligd zijn. Deze technische haperingen vormen een belangrijke reden voor stagneren van het taperelay berichtenverkeer. Hier wreekt zich het gebrek aan geoefendheid.
Aanvankelijk overheerst toch tevredenheid bij 106. Alles staat
en alles draait ogenschijnlijk. De eerste dagen te velde zijn
trouwens opbouwdagen. De CPX-spelers, de staven zijn nog
niet in de oefening en 101 Verbindingsgroep heeft de tijd om
problemen op te lossen.
Charles ziet in die periode niet veel daglicht. Hij is niet uit zijn
Opsroom weg te slaan. Alles is nieuw en spannend.
Hij neemt heel weinig nachtrust en majoor In ’t Hol laat dat
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Het ‘one time tape’ telexvercijferapparaat Ecolex IV. De bediening en
afstelling bleken niet eenvoudig. (Afbeelding beschikbaar gesteld door
Historische Collectie Vbdd)

zo. Totdat Karel Ale, een bezadigd Hoofd S1 hem zegt dat hij
vreselijk stom bezig is. Te meer omdat de èchte oefening nog
niet eens is begonnen. Hij heeft gelijk. Later merkt Charles dat
het in de messtent vaak gezellig kan zijn...

Een, in WOII, door Nederlandse soldaten gebouwde
bunker op Takaran.
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24 september 1993 was een belangrijke datum voor het
Regiment Verbindingstroepen en vertegenwoordigers van
de Verbindingsdienst van het voormalige Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Op die datum werden namelijk
de eerste plaquettes met namen van militairen, ingedeeld
bij de Verbindingsdienst van het KNIL en omgekomen in
de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië, onthuld.
Vanaf mei 1994 worden deze KNIL-militairen ieder jaar
herdacht. Door de onthulling en de herdenkingen is de
relatie, voordien redelijk vaag, tussen het Regiment Verbindingstroepen en de Verbindingsdienst in het voormalig
Nederlands-Indië duidelijk hersteld. Opmerkelijk blijft dat
over de Verbindingsdienst van het KNIL nog nooit een
artikel is verschenen in dit tijdschrift. Een aanleiding om
daarin eens verandering aan te brengen, vormen enige
documenten die in het bezit zijn gekomen van de Historische Collectie Verbindingsdienst. Ze zijn afkomstig uit
de nalatenschap van de sinds 11 januari 1942 op Tarakan
vermiste KNIL-militair Hendrik Broenland wiens naam ook
op een van de plaquettes bij het monument staat.
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